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ВоВед

Народот е „чадорот“  
на Македонија

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

МаКеДонсКИот неПоКоР се ИЗЛеа на уЛИцИте

Прогнозите на стратезите 
на Заев дека македон-
скиот народ со „свиткана 

кичма“ ќе го прифати разне-
битувањето на татковината 
се покажаа како очајно лоши. 
Деновиве сме сведоци на едно 
големо народно будење, кое 
симболично е наречено „Четврт 
Илинден“. За тие што не знаат, 
Илинден е симболот на маке-
донскиот непокор, на вековната 
борба за надминување на стра-
вот што му го наметнувале од 
надвор, но и на остварувањето 
на сонот за сопствена држава. 

Несомнено е дека денес се на-
оѓаме пред една голема пресврт-
ница по која или ќе зачекориме 
како сериозна држава или нема 
да нѐ има ни како народ. Токму 
затоа е оправдан револтот на 
десетици илјади Македонци, 
кои секој ден сѐ повеќе и по-
веќе излегуваат на улица за да 
се спротивстават на плановите 
за разнебитување на државата. 

Странските сценаристи на пла-
нот за уништување на државата 
и нивните домашни соработни-
ци го превидоа моментот дека 
на народот може да му дојде 
преку глава, да излезе на улица 
самоиницијативно и да ја реши 
кризата што му ја наметнаа на 
сила. Во есапот на чадорот, Ма-
кедонецот бил проценет како 
мекотелно суштество, без „кич-

ма“. Како кукавица што ќе се 
исплаши и ќе ја наведне главата 
пред неговите нови владетели 
и пред домашните предавни-
ци. Некој таму проценил дека 
Македонецот е пластелин што 
може да го обликува секоја бу-
дала, кој ќе стигне да му одзема 
делови од татковината, да го 
гази и понижува до бескрај се-
кој кому ќе му се присака... Но 
при моделирањето на профи-
лот на Македонец планерите 
направиле грешка што црпнале 
дефектен примерок од Мурти-
но.  

Токму деновиве истите тие 
дипломати, амбасадори, Соро-
сови платеници и политички 
квислинзи ја увидуваат греш-
ката во процената. Поради 
стравот од моќта на народот 
сега се обидуваат да го забр-
заат устоличувањето на дефе-
ктниот изигрувајќи ја волјата 
на вистинскиот Македонец. По 
секоја цена!

За да му ја скршат „кичмата“ на 
непослушниот Македонец, му 
составија влада од партии ди-
ригирана од надвор, му подгот-
вија целосно обезличување во 
платформа договорена во друга 
држава, а слушаме од предавни-
ците дека планираат да си орга-
низираат дебати на кои странци 
ќе ни кроеле ново знаме, хим-
на, грб, име на држава... Какви 

лудаци! За црпнатите, убеден 
сум дека ова е нормално и при-
фатливо, арно ама, процесот на 
дегенерација не може да помине 
никако кај македонскиот народ, 
кој решително излезе на улица 
да каже стоп за разнебитување-
то на државата. 

Исплашени од решителноста 
на народот да си ја зачува др-
жавата по секоја цена, домаш-
ните квислинзи преку Соросо-
вите медиуми и платеници со 
сите сили се обидуваат да ги 
оцрнат протестите, а во исто 
време вршат невиден притисок 
врз претседателот Иванов за 
да му го додели мандатот на 
Заев колку што е можно побрзо. 

Некому му гори под нозе од 
освестените Македонци, па 
сака да ги реши работите по 
брза постапка. Со 67 потписи на 
пратеници диригирани и уце-
нувани од странски центри на 
моќ треба на подмолен начин 
да се украдат суверенитетот 
на државата и волјата на мно-
зинството македонски граѓани. 

Математиката на сценаристите 
нема да помине во никој слу-
чај! Пред сѐ затоа што тоа не го 
дозволува Уставот, а потоа и по-
ради тоа што пратениците што 
оставиле потписи на списокот 
на Заев не го добиле мандатот 
од граѓаните за да спроведу-

ваат таен договор на нивните 
лидери по изборите. Ако некој 
сака да спроведува каква било 
платформа, ако сака да вове-
дува целосна двојазичност, да 
менува изглед на валута, знаме, 
химна, грб... ако сака да го ме-
нува унитарниот карактер на 
државата, тој треба да одговара 
на суд за уривање на уставниот 
поредок,  а не да бара мандат за 
формирање влада. 

На сите треба да им биде јасно 
дека граѓаните даваат мандат 
за спроведување програма, а 
не за платформи договарани 
постизборно, особено не за 
странски платфорни. Народот 
е тој што дава и одзема власт 
а не амбасадори, дипломати и 
разноразни бирократчиња. 

Со оглед на фактот дека волјата 
на граѓаните на последните из-
бори е изманипулирана, однос-
но украдена, сега народот што 
го гледаме во сѐ поголем број 
на улиците нема друг избор, 

освен да бара целосно отфр-
лање на овие антимакедонски 
програми и организирање на 
што е можно побрзо нови фер 
и демократски избори. 

На сите непријатели на Ма-
кедонија и на македонскиот 
народ, домашни и странски 

треба да им биде јасно - наро-
дот доаѓа по своето и нема да 
дозволи државата да ја преземе 
квислиншка влада. Гордо и дос-
тоинствено ќе застане наспро-
ти сите мршојадци, кои сакаат 
да го растргнат ова парче земја, 
и нема намера да отстапи ни 
милиметар. �   



П ре тсе да те лот Ѓор ге Ива-
нов за ста на во од бра-
на на су ве ре ни те тот на 

Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Оце ни 
де ка по стиз бор на та по ли тич ка 
пла тфор ма од ту ѓа др жа ва со 

неј зи на та со др жи на е над вор 
и од Уста вот и од Охрид ски от 
рам ко вен до го вор.

 Со оваа пла тфор ма се за-
гро зу ва ат су ве ре но ста и не-
за вис но ста на др жа ва та до-
ве ду вај ќи ја во по лож ба на 
пот чи не тост или за вис ност 
спре ма дру га др жа ва. Со оваа 
пла тфор ма Ре пуб ли ка Ма-
ке до ни ја е уце не та, а неј зи-
на та уни тар ност, су ве ре ност 
и не за вис ност се за гро зе ни. 
Про це сот на по стиз бор но ко-
а ли ци ра ње и фор ми ра ње но-
ва вла да ста на за лож ник на 
оваа по стиз бор на пла тфор ма 
од ту ѓа др жа ва. На ме сто, ко-
неч но, да из ле зе ме од по ли-
тич ка та кри за, по ра ди оваа 

пла тфор ма ние, за жал, заг-
ла ву ва ме во уште под ла бо ка 
кри за во ко ја се до ве доа во 
пра ша ње те мел ни те др жав-
ни ин те ре си на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја и неј зи ни те гра-
ѓа ни - по со чи пре тсе да те лот 
Ива нов образ ло жу вај ќи де-
ка не се ис пол не ти ус ло ви те 
ман да тот за фор ми ра ње но ва 
власт да го по не се ко а ли ци ја 
соз да де на нас про ти те мел ни те 
вред но сти на др жа ва та.

 Сè до де ка сум пре тсе да тел 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, 
не ма да да дам ман дат ни-
ту на чо век ни ту на пар ти ја 
што се за ла га или во сво ја та 
про гра ма има пла тфор ма за 
ру ше ње на су ве ре ни те тот, 

те ри то ри јал ни от ин те гри тет 
и са мо стој но ста на Ре пуб ли-
ка Ма ке до ни ја. Би деј ќи дла-
бо ко ве ру вам де ка ова се 
те мел ни вред но сти со кои 
ни кој не ма пра во да тр гу ва. 
И не мис лам да от ста пам од 
нив - наг ла си пре тсе да те лот 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

Ме сто вед наш и без ди ску си ја 
да се отфр ли, до да де Ива нов, 
се ли ци ти ра ше со уни тар ни от 
ка ра ктер на др жа ва та. От ту-
ка, ка ко су штин ска за бе ле шка, 
Ива нов на ве де де ка раз го ва ра-
ње за со др жи на та или пре го-
ва ра ње за пла тфор ма на ту ѓа 
др жа ва е спро тив но од Уста вот 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

 За ка ра кте рот и за ид ни-
на та на др жа ва та не мо же 
да се пре го ва ра, ни ту да се 
во дат раз го во ри на не транс-
па рен тен на чин... За вре ме 
на сред ба та од гос по ди нот 
За ев по ба рав јав но и јас но да 
ја отфр ли и осу ди оваа пла-
тфор ма би деј ќи ма ке дон-
ски те гра ѓа ни на из бо ри те 
гла саа за ре фор ми те и за 
ис пол ну ва ње на об вр ски те 
од До го во рот од Пр жи но, а 
не за по стиз бор на пла тфор-
ма на ту ѓа др жа ва - по со чи во 
сво е то обра ќа ње до на ци ја та 
пре тсе да те лот на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја, Ѓор ге Ива нов, кој 
истак на:  Во сог лас ност со мо-
ја та зак ле тва, ни ту Уста вот 
ни ту со ве ста ми доз во лу ва ат 
да да дам ман дат на не кој што 
ги ру ши су ве ре ни те тот и не-
за вис но ста на Ре пуб ли ка Ма-
ке до ни ја.

Не кои пра ша ња  
зас лу жу ва ат од го вор

И пред од лу ка та на Ива нов, 
јав но ста, а осо бе но же сто ки-
те под др жу ва чи на со ци јал де-
мо кра ти те, се спро тив ста ви и 
ба ра ше од го во ри за пла тфор-
ма та и за до го во рот со кој се 
дој де до пот пи си те по треб ни 
за ба ра ње ман дат за власт. Но, 
ме сто транс па рент ност, свес-
ни де ка, всуш ност, на ви сти на 
си те че ко ри им во дат кон раз-

не би ту ва ње и фе де ра ли за ци ја 
на др жа ва та, ви сти на та за тоа 
што го при фа ти ле со пла тфор-
ма та, со ци јал де мо кра ти те ја 
де леа „на ла жич ка“.

Лес но ти ја та со ко ја Рад ми ла 
Ше ке рин ска глу ми нор мал-
ност изг ле да не воз мож на, во 
неј зин ве ќе пре поз нат лив ма-
нир, ко га се оби ду ва да об јас ни 
де ка на Ма ке до ни ја ѝ е по тре-
бен до ку мент де ка „си те за ед-
но сме стра да ле“.  Иста та таа 
неј зи на лес но ти ја ја про да де 
те ри то ри јал на та от стап ка во 
Стру га, Скоп је, Ки че во... Иста та 
лес но ти ја го про да де и „бон бо-
на“ биз ни сот. Де нес вто ра та 
же на-со ци јал де мо крат „со кон-
сен зус“ се оби де да ја про да де 
се ал бан ска та пла тфор ма ко ја 
го за па ли ре ги о нот ка ко при-
фат ли ва. Но, во пла тфор ма та 
не се ба ра осу да де ка „си те за-
ед но сме стра да ле“, ка ко што 
ве ли Ше ке рин ска, ту ку „усво ју-
ва ње ре зо лу ци ја во Со бра ни е-
то на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја со 
ко ја се осу ду ва ге но ци дот врз 
ал бан ски от на род во Ма ке до-
ни ја во пер и о дот 1912-1956“.

Неј зи но то приз на ние е пр во 
од со ци јал де мо кра ти те по ре-
ди ца та на ста пи на ет нич ки те 
Ал бан ци де ка е до го во ре но це-
лос но ис пол ну ва ње на ба ра ња-
та до го во ре ни во Ти ра на. Но, 
не е Ше ке рин ска оса мен про-
да вач. Уло ги те за прот ну ва ње 
на „нор мал но ста “ се по де ле ни. 
Ти то Пе тков ски, со ци јал де мо-
крат ски от са те лит, ја про да ва-
ше при фат ли во ста на про ме-
на та на др жав ни те сим бо ли, 
зна ме то, гр бот, хим на та. За неа 
не са мо што ќе се збо ру ва ло, 
ту ку за неј зи на та „те жи на“во 
пи шу ва ње то ќе при до не ле и 
стран ски екс пер ти!?

Поз нат про да вач на те зи те за 
про ме на на име то, на дво ја зич-
но ста и дру ги фе де рал ни ка те-
го рии, со ци јал де мо крат ски от 
гу ру Љу бо мир Д. Фрч ко ски, 
ја про да ва ше „нор мал но ста“ 
да се „на пра ви не што око лу 
име то за влез во НА ТО оваа 
го ди на“. Се то тоа се са мо фа-
зи од оправ да ни ја та на СДСМ 

за при фа ќа ње на се ал бан ска та 
пла тфор ма, до де ка од нив јав-
но ста ба ра це ло сен спи сок за 
тоа што е до го во ре но во за ме-
на за под др шка та за до би ва ње 
ман дат за власт.

Про да ва ње то ла ги е поз на та 
осо би на на со ци јал де мо кра ти-
те и на нив ни те са те ли ти. Но, 
по пу ста е ла га та на За ев де ка 
ќе го бра ни Уста вот ко га са мо 
во пр ва та ста вка од при фа те-
на та пла тфор ма на три ме ста 
се спом ну ва ат устав ни из ме ни 
со тоа што Ма ке до ни ја би се 
пре тво ри ла во би на ци о нал на 
др жа ва; про ме на на Уста вот 
кон дво ја зич но ста со до да-
вка де ка „ма ке дон ски от ја зик 
и не го во то ки рил ско пис мо и 
ал бан ски от ја зик со не го во то 
пис мо се офи ци јал ни ја зи ци во 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја”; за про-
ме на та на др жав ни те сим бо ли, 
зна ме то, хим на та и др жав ни от 
грб, „да ги реф ле кти ра оп штес-
тве на та мул ти ет нич ност и ет-
нич ка та рам но прав ност“.

Со ци јал де мо кра ти те се поз на-
ти и по тоа што не се гри жат 
ко га на ци ја та не ги при фа ќа 
нив ни те игри со су ве ре ни те тот 
на др жа ва та. Не се гри жат што 
ре де фи ни ра ње то, ка ко што За-
ев и парт не ри те-пот пис ни ци 
на се ал бан ска та пла тфор ма го 
на ре ку ва ат фе де ра ли зи ра ње то 
на др жа ва та, на и ду ва на от пор 
и кај членс тво то и кај не о пре-
де ле ни те, кај гра ѓа ни те без 
раз ли ка на ет нич ко то, на ци-
о нал но то и вер ско то чув ство. 
Не се гри жат за осу да та кај си от 
ма ке дон ски на род кој пре поз на 
пла тфор ма за гу бе ње на др жа-
ва та, она ква ка ква што си те ја 
гра де ле. Тоа за што се га се гри-
жат на ули ца Па вел Ша тев во 
Скоп је е што ре а ли за ци ја та на 
пла нот за раз не би ту ва ње не се 
од ви ва со за мис ле но то тем по. 
Но, и што јав но ста се бу ди и 
е сѐ пог лас на во ба ра ње то на 
ви стин ски те од го во ри од нив. 
Се ко му ве ќе му е јас но де ка не-
кои пра ша ња зас лу жу ва ат ви-
стин ски од го во ри и де ка не ма 
да се доз во ли лес но и мол кум 
да се оди гру ва ат до зи ра ни те 
игри за фе де ра ли зи ра ње. 

Нема мандат за туѓи  
платформиСо оваа пла тфор ма Ре пуб ли ка Ма ке до

ни ја е уце не та, а неј зи на та уни тар ност, 
су ве ре ност и не за вис ност се за гро зе ни, 
образ ло жи пре тсе да те лот Ѓор ге Ива нов, 
кој не му да де ман дат на Зо ран За ев за 
фор ми ра ње вла да. До де ка со ци јал де мо
кра ти те и нив ни те са те ли ти „на ла жич ка“ 
ја оправ ду ва ат не о правд ли во ста на при
фа те но то раз не би ту ва ње на др жа ва та, 
не за до волс тво то од про це сот на фе де ра
ли за ци ја се пре леа низ ули ци те

актуелно

Пишува |  
Наум Стоилковски

ПРеТСеДаТелОТ ЃОРге ИВаНОВ ПРеСече
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� Во 2015 го ди на, ко га ја ана ли зи-
ра вте со стој ба та во Ма ке до ни ја по 
Пр жин ски от до го вор, по со чи вте на 
ед на сво ја та мис ла од пр ва та кни га, 
на пи ша на во 1990 го ди на „ако са ка-
те да ја уни шти те Ма ке до ни ја, од бе-
ре те Ма ке до нец за таа за да ча“. Тоа е 
мно гу гор ко и страш но.  Во ин терв ју-
то наг ла су ва те де ка од проб ле ми те 
во ле ви ца та сѐ уште ќе из ле гу ва ат 
кро ко ди ли.  И по две го ди ни, сѐ уште 
ли из ле гу ва ат кро ко ди ли? 
ге ОР гИ еВ СкИ: Тие де лум но се кро-
ко ди ли, но има уште мно гу. Доз во ле те 
да го па ра фра зи рам Чер чил. Ова не е 
крај, ни ту по че ток. Ова е по че ток на 
кра јот. Зна е те ка ко е, де мо кра ти ја та 
е ка ко по нор ни ца. Ја има, па ја не ма, 
но се ти ки пак ќе из ле зе не ка де. А ова 
што нам ни се слу чу ва, во оп што не ме 
чу ди би деј ќи тоа е ди ја ле кти ка на де мо-
кра ти ја та. Ко га де мо кра ти ја та уми ра, 
ко га ја уби ва ат или ко га са ма та са ка 
да се за таи, ста ну ва ко му ни стич ка или 
фа ши стич ка про сти ту тка и исфр ла на 
по вр ши на ли де ри кои до а ѓа ат на власт 
без ни ка кви из бо ри. Јас во мо јот ку ќен 
реч ник ги ви кам „вла сти ту тки“. Да на-
ве дам при ме ри. Од сфе ра та на ко му-
низ мот та ков бе ше Ен вер Хо џа, та кви 
беа Ча у ше ску, Ерих Хо не кер, Ма ти јаш 
Ра ко ши, си те се на ци о нал ни пре дав-
ни ци, а има и мно гу дру ги. Од сфе ра та 
на фа шиз мот, та ков бе ше Пе тен, Ан те 
Па ве чиќ, та ков бе ше Не диќ во Ср би ја, 
та ков бе ше Квис линг. Тоа нам ни се 

слу чу ва. И се га ние, кои се гор де ев ме 
де ка не мав ме квис лин шка вла да, ја на-
лу тив ме суд би на та, не ка ква кар мич ка 
си ту а ци ја, „е имај те се га“.  Исто ри ја та ни 
да ва зна ци. Дру га ра бо та е кол ку ние ќе 
би де ме анал фа бе ти, а кол ку ќе ги про-
чи та ме тие зна ци. Тоа е ве ќе суд бин ско 
пра ша ње, не е мое да ка жам.

� ко га ќе се за ма ти ре ка та, таа ќе 
се из би стри за тоа што те че. На пра-
вив ме власт и др жа ва во ко ја ре ка та 
те че, и тоа им пре чи на мно гу лу ѓе, 
ре ко вте.  Ова ли е из би стру ва ње то 
на ре ка та, ми ну ва ње то пре ку се дум 
ка ме ња?
ге ОР гИ еВ СкИ: Да, но и се та оваа го-
ди на, од си те ас пе кти гле да на, ќе би де 
пре лом на и ќе тре ба да се из др жи за тоа 
што ќе се слу чат мно гу ло мо ви. Тоа го 
твр дат мно гу исто ри ча ри, по ли ти ко-
ло зи, ако са ка те астро ло зи, Ван ѓи, де ка 
ќе би де пре сврт на, а таа пре сврт ни ца 
ве ќе ја гле да ме. Зна чи, са тра пи те за 
кои го во рев јас ќе би дат мно гу по кра-
тко веч ни. Си те што ги на бро јав, беа 
кра тко веч ни. Но, се гаш ни те са тра пи ќе 
би дат ка ко хар ти е ни ма рам чи ња за нос.  

� еви дент на е по де ле но ста; ус пе а ја 
ли тие 20 ил ја ди ко до ши, са тра пи, 
да нѐ ска ра ат, да нѐ за кр ват?
ге ОР гИ еВ СкИ: Тоа е таа пре лом на го-
ди на, си те се по де ле ни. Ако мо же ед но 
аме ри кан ско оп штес тво да е по де ле-
но, што да го во ри ме за нас. Го во рам 

од еко ном ски ас пект. Но, јас сум ту ка 
не по прав лив ди ја ле кти чар, се кое зло 
- за до бро. Не ма на чин да се пре о до лее 
ед на бо лест ако ле кот за таа бо лест не 
е во бо ле ста. Ова мо же да зву чи ап сурд-
но, но уште Ни че ре кол: „Сѐ што не ме 
уби ва, ме пра ви по си лен“ за тоа дла бо ко 
ве ру вам де ка ма ке дон ски от на род од 
оваа кри за ќе из ле зе по си лен. Не по си-
лен во смис ла на бра хи јал на си ла, ту ку 
по си лен умс тве но, ќе знае да ги чи та 
зна ци те на исто ри ја та по е фи кас но и 
ќе знае да се од бра ни. Мо ра ше да се 
ми не низ ед на та ква гол го та и мо ра да 
се ка же де ка до ста бев ме от пу ште ни.

� Во кој дел от пу ште ни?
ге ОР гИ еВ СкИ: Комп лет но!

� ако зе ме ме пред вид де ка Ма ке-
до ни ја е под спе ци ја лен при ти сок, 
спе ци јал на вој на со гр ци ја, со ме ѓу-
на род на та за ед ни ца за за чу ву ва ње 
на ма ке дон ска та по себ ност, ние сме 
единс тве ни от на род што тре ба да ја 
до ка жу ва ат сво ја та по себ ност, мож-
но ли е да сме от пу ште ни? Би деј ќи 
се га се слу чу ва ток му тоа, се до ве ду ва 
во пра ша ње ма ке дон ски от иден ти-
тет, но од на тре.
ге ОР гИ еВ СкИ: По стои еден не по би-
тен факт - симп том. Ако го во ри те за 
ед на бо лест, пр во се фа ќа те за симп-
то ми те. Не ма ме вре ме да го во ри ме за 
ети о ло ги ја та на бо ле ста, но симп то-
ми те се на ви де ло. Кол ку Ма ке дон ци 
гла саа за За ев? Беа ли тие свес ни за 
не го ва та про гра ма? Не! От пу ште ни! 
Не го са ка ме овој, се га ќе го са ка ме 
овој. Та ка не се пра ви др жа ва. Не мо же 
та ка да се на пра ви др жа ва, се слу чу ваа 
не ве ро јат ни ра бо ти. Та ка, ние тре ба да 
ја ба ра ме ви на та и во нас. Јас сум дла-
бо ко убе ден де ка исто ри ја та ја пра ват 
лу ѓе то, на ро ди те. Но, тој на род сѐ уште 
ќе бе ше без ле ги тим ност да не бе-
ше из ја ва та на Гру ев ски! Urbi Et Orbi! 
(До гра дот и све тот) Еве расп не те ме 
ме не! И та кви по стап ки тре ба да ја 
амал га ми ра ат све ста на на ро дот би-
деј ќи све ста ако не ма око лу што да се 
за вр зе, не за вр зу ва. Мис лам де ка ту ка 
поч ну ва ед на но ва ера за ма ке дон ска-
та свест и мис лам де ка исто ри ја та до 
тој да тум ќе би де ед на, а по тоа ќе се 
го во ри „по тој да тум“. За тоа што тоа 
е по че ток. Ние уште не зна е ме ка ко 
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ИН ТеРВ ју: Љу БИ ша ге ОР гИ еВ СкИ

нај го ле мо то зло што го на пра ви за ев е тоа што го по тро ши 
ми тот за др жав но ста на со ци јал де мо кра ти те за сит ни па ри. 
за тоа што тоа се гра мад ни ми то ви. а, без та ков мит не мо жеш 
да пра виш др жа ва. би деј ќи не ма др жав ност, вмро-дпмне 
тре ба да из ле зе со не ка ков гест, кој ќе би де рам но си лен на 
ге стот на Гру ев ски, со кој и офи ци јал но об на ро ду ва де ка др-
жав но ста ја пре зе ма таа пар ти ја. вмро-дпмне тре ба да се 
из диг не над си те пар ти ски ин те ре си, и над сво јот, за тоа што 
ли де рот го ка жа тоа. за нас, за не кол ку де на ма ке до ни ја ќе 
би де све то ста, ка ко што би ла за на ши те пред ци, ве ли Љу би ша 
Ге ор ги ев ски, по ра не шен пре тсе да тел на со бра ни е то, дип ло-
мат, ре жи сер и про фе сор

Разговараше | Наум Стоилковски 
Фото | Александар Ивановски
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Почнува нова ера за македонската свест



ќе би де. Јас сум дла бо ко убе ден де ка 
бли ка омра за од нив ако мо жат, не да 
го уап сат, ту ку да го стре ла ат, и ако 
мо жат пет па ти да го стре ла ат. 

Но, од дру га стра на, по стои не што што 
се ви ка по ли тич ки ма не вар. Тој ма не-
вар тре ба да го оди гра пре тсе да те лот 
Ива нов. Се га кај не го се и ста пот и оре-
вот. Не е мое да ба рам не што од не го 
или да апе ли рам, но и дла бо ко сум убе-
ден де ка не тре ба да апе ли рам. Чо ве кот 

знае. Ќе го на вре дам ако апе ли рам да 
не да ва ман дат на чо век што до вче ра 
ко ман ду ва ше со улич ни те си ле џии за 
да му го па лат пор тре тот и да му ја де-
мо ли ра ат кан це ла ри ја та. 

� Но, од лу ка та, се пак, не е лич на.
ге ОР гИ еВ СкИ: Не бе ше ни тоа лич но, 
по ли тич ки бе ше. Тие не ги па леа са мо 
не го ви те сли ки, го па леа и зна ме то. 
Дру ги те ве леа де ка не го приз на ва-

ат за пре тсе да тел. И се га без тро шка 
срам оти доа да го мо лат. Не ли тој бе-
ше гра ѓа нин, та ка го ви каа, де ка не ма 
глас. И на кра јот на кра и шта та, ка ко 
про фе сор, не би тре ба ло да да де шес-
тка на еден nihil habens, на еден minus 
habens, се пак е про фе сор.  Тре ба не кое 
зна е ње. Тре ба во еден оби чен раз го-
вор да го пра ша: „Кој е гла вен град на 
Гва те ма ла, бе син ко“. Та ка што, не ма 
ос нов ни пре дус ло ви за чо ве кот да би-
де не што. За тоа, не се пла шам, мис лам 

де ка чо ве кот ќе ги ис цр пи си те на ши 
ху мо ри стич ни ка па ци те ти. За тоа што 
ова на кра јот ќе би де ху мор. Ко га ќе 
се раз бу ди ме од овој гро зен сон, ќе се 
сме е ме ка ков бил ху мо рот. За тоа што 
не мо же да се ани хи ли ра (це лос но да 
се уни шти) цел на род. Не мо же ду ри 
ни Хан. Јас не апе ли рам ни што до на-
ши от пре тсе да тел. Не сум по ви кан за 
тоа. Но, јас сум по ви кан да го пра шам 
од ту ка Хан, ба ра ше ши ро ка вла да, 

што ќе ка же на пред ло гот на Гру ев-
ски? Или ќе мол чи?

� Ток му око лу пла тфор ми те за фор-
ми ра ње вла да. По 25 го ди ни се по ја-
ви Ма ке до нец што јав но ги раз ни ша 
др жав ни те и на ци о нал ни те те ме ли 
кои оп сто и ја , ка ко што спом нав во 
спе ци ја лен при ти сок и вој на. Тоа ли 
е врв ни от до стрел на де мо кра ти ја та, 
да се из ле зе со по ну да при фат ли ва за 
си те освен за сво јот на род. Ве ќе има 
лу ѓе што по ви ку ва ат на пре дав ство.
ге ОР гИ еВ СкИ: Ќе ви од го во рам фи-
ло зоф ски. Да не се по ја ве ше овој nihil 
habens, не ма ше да се по ја ви ни ту Гру-
ев ски. За да се трг не во еден пра вец, 
тре ба проб лем.  И тој проб лем тре ба 
да се сов ла да, тоа е про ста ди ја ле кти-
ка. Исус да не бе ше расп нат, ќе има ше 
хри сти јанс тво? Ни збор. Ќе го па ме теа 
лу ѓе 30-40 го ди ни и се га кој знае што 
ќе бев ме. Зна чи, мо ра да има кон тра. 
Ни ко гаш не ма ше да му пад не на ум на 
Гру ев ски та ка јав но да из ле зе и да ка же: 
„Еве јас сум тој по ли ти чар за ко го др жа-
ва та е над сѐ“. Ќе оста нев ме во кал та на 
по ли ти ча ри те кои пр во си го гле да ат 
сво јот џеб и сво јот си тен ин те рес, ка ко 
жа би, да ја иско ри стам ме та фо ра та на 
Трамп, „жа би во ба ра“. А, за др жа ва та, па 
ко ја др жа ва про пад на ла, ка ква и да е, ќе 
ја би де. Ка ко ко ја др жа ва про пад на ла, 
па на ша та по ра неш на др жа ва про пад-
на, ја не ма ни ка де, со че твр та ар ми ја по 
ог не на моќ. Тоа бе ше Ју гос ла ви ја. Вед-
наш, се рас прс на ка ко ба лон. Та ка што, 
та ка тре ба, тоа е ди ја ле ктич ки про цес, 
тре ба ше да се по ја ви еден та ков за да 
се по ја ви еден ва ков.

� Ин те рес но е пра ша ње то што се га 
го наг ла су ва гру ев ски: „јас ве пре-
ду пре див, вие не ми ве ру ва вте“. Ова, 
се пак, дој де ка ко из не на ду ва ње за 
го лем дел од на ро дот.
ге ОР гИ еВ СкИ:Се раз би ра. Ко га сме 
кај Биб ли ја та, све ти Јо ван ве лел, кој 
има уши не ка чуе. И за тоа се ви ка глас 
во пу сти на. На ши от на род пре дол го 
бил уг не ту ван за да има не кое та кво 
са мо чув ство. Ме ѓу тоа, на ши от на род 
има не све сен по рив, пот све сен дла бок 
по рив, за тоа јас со го ди ни ми лу вам да 
ка жам де ка ВМРО-ДПМНЕ не е пар ти ја, 
тоа е ге не тич ка осо би на на се кој Ма ке-
до нец. И еве да не би дам Ба ба Ван ѓа, но 
јас мис лам де ка за ден-два, најм но гу за 
три де на, пар ти ја та ќе од го во ри на овој 
на ро ден бунт. Ка ко да од го во ри? Ќе од-
го во ри на тој на чин што ќе ја пре зе ме 
др жа во твор но ста ко ја, за жал, За ев ја 
истро ши и ко ја при па ѓа ше на со ци јал-

де мо кра ти те. Нај го ле мо то зло што го 
на пра ви За ев е тоа што го по тро ши 
ми тот за др жав но ста на со ци јал де мо-
кра ти те за сит ни па ри. За тоа што тоа 
се гра мад ни ми то ви. Без та ков мит не 
мо жеш да пра виш др жа ва. Е се га, за 
не кол ку де на, мис лам де ка ќе тре ба 
ВМРО-ДПМНЕ да из ле зе со не што - не 
знам со што, да зна ев ќе ка жев - со не-
ка ков гест кој ќе би де рам но си лен на 
ге стот на Гру ев ски, со кој и офи ци јал но 
об на ро ду ва де ка др жав но ста ја пре зе-
ма таа пар ти ја. Би деј ќи не ма др жав-
ност, би деј ќи ние дој дов ме до тоа, ка ко 
што ве ли Маркс, вла ста ќе се тр ка ла 
по ули ци, не ќе има кој да ја зе ме. Не 
мо же се кој да ја зе ме вла ста. Та ка што, 
ќе се по ја ви ед на си ту а ци ја око лу ко ја, 
мис лам, ќе се обе ди нат мно зинс тво-
то гра ѓа ни. Мно зинс тво то е из ли тен 
збор, но мар кант но то мно зинс тво. Без 
ог лед на ко ја пар ти ја при па ѓа ат, за тоа 
што др жа во твор но ста е нат пар ти ска! 
Ако би де та ка, се га го го во рам тоа што 
го са кам, а не тоа што го знам, ама и 
тоа што го на се ту вам. ВМРО-ДПМНЕ 
тре ба да се из диг не над си те пар ти-
ски ин те ре си, и над сво јот, за тоа што 
ли де рот го ка жа тоа. Што да пра ви ме, 
да се др жи ме за пар ти ја та? Са мо ако 
сме де ма го зи. Не, ќе се из диг не ме над 
пар ти ја та. За нас, за не кол ку де на Ма-
ке до ни ја ќе би де све то ста, ка ко што 
би ла за на ши те пред ци. Што, ќе ги пе-
е ме во хим на са мо? Не мо же ме са мо во 
хим на да ги пе е ме.

� Ин те рес но е тоа што ја спо ме на вте 
хим на та. До го во ре но е да се про ме-
ни хим на та, за ед но со си те обе леж ја 
на на ци ја та и на др жа ва та, но и на 
исто ри ја та, пре ку ба ра ње то за из ви-
ну ва ње за ге но ци дот. Ин те рес но, тие 
пред ло зи до а ѓа ат од мно гу ми на од 
пар ти и те на ет нич ки те ал бан ци кои 
15 го ди ни пар ти ци пи ра ат во вла ста. 
И беа од го вор ни за рам ков ни от, а се-
га за ди ра ат во бол ни точ ки. 
ге ОР гИ еВ СкИ:Мо же да ви од го во рам 
кра тко со по го вор ка та ра ка та ра ка мие, 
но образ - две те. Си го ми јат обра зот, 
ете што е. И тие утре тре ба да из ле зат 
пред сво јот на род. Со што ќе из ле зат, со 
што дру го освен со пла тфор ма та што 
им ја да де Ра ма. Не жи ве е ме си те во 
2017 го ди на. Има и та кви што жи ве ат 
во 1017 го ди на.

� Но, ка де е еко ном ска та про гра ма 
или дру га, ста ну ва збор са мо за на-
ци о на ли стич ки ба ра ња?  
ге ОР гИ еВ СкИ: А, што мис ли те, зо што 
го на мра зи ја си те? Има ед на пре крас-

на ре че ни ца од Џо на тан Свифт: „Ако 
ви ди те де ка про тив не ко го се со ју зат 
си те, би де те уве ре ни де ка тој чо век 
е во пра во“. Зо што се обе ди ни ја си те 
про тив Гру ев ски. За тоа што ги сме ни 
пра ви ла та, тој е „гејм чејн џер“. Не ма 
ве ќе де ма го ги ја, има еко но ми ка. Поч на 
да гра ди, што сѐ не на пра ви. А, што да 
пра ват оние што се ве шти са мо за де-
ма го ги ја. И ќе про дол жат. Што ве ту ва 
За ев освен „Жи вот“, што е скри ен об-
лик на не кро фи ли ја. Со кое пра во тој 
ми да ва жи вот? Гос под ми го дал жи-
во тот, не тој. Гле да те кол ку не знае тој? 
Не де ка е лош, не знае, иг но рант. Има 
мно гу иг но ран ти што би ле на функ-
ции. Ќе ка жам се га не што за што ќе 
ми се на лу тат си те. Мно гу европ ски 
функ ци о не ри не би ле на из бо ри. Ка де 
е из бран ше фот на Европ ска та уни ја. 
Во Лу ксем бург? Па, и ме не мо же да ме 
из бе рат во Влае. Ка де е из бран Хан? 
Кој го из брал не го? А, тој се га ме не ми 
ка жу ва, што сум учес тву вал на три- че-
ти ри ра ла из бо ри, што е де мо кра ти ја 
и што се кре ди бил ни из бо ри. Ако ми 
ка жу ва, јас сум за ди ја лог, на пет ја зи ци 
мо же да во ди ме ди ја лог. Ако не знае, 
не ка на у чи ал бан ски.

� Да ли е цел та име то на др жа ва та?
ге ОР гИ еВ СкИ:Ед на од при чи ни те е 
и име то. На ци о нал на та при пад ност е 
пра вил ни от израз. Не ни се пра ви ова 
за ра ди име то, ту ку за да ис чез не ме ка ко 
на род. И ние поч нав ме да се за бо ра ва-

ме ка ко на род. Не гле дај ќи де ка ако се 
за бо ра ви те ка ко на род, и суд би на та 
ќе ве за бо ра ви. И ова е еден знак од 
суд би на та, „ка де сте“. Ка ко што ви ка ат 
Аме ри кан ци те, по вик за бу де ње - wake 
up call. Ние во пес ни има ме „Раз бу ди се, 
не спиј ти“, а во жи во тот не. Са ка ат да нѐ 
раз не би тат, да нѐ уни штат ка ко на род. 
Ма ке дон ци те не сме ат не са мо да се 
зем ја ни, не сме ат ни да се жи ви! За тоа 
За ев ни по ну ди жи вот. На ци о нал но то 
раз не би ту ва ње е са мо во вед во тој про-
цес. Оти ако го да де те име то, ќе не ма те 
пот пор на точ ка, и вие не сте ве ќе ни 
на род. И за тоа јас да сум на ме сто то на 
вла ста, јас би им пред ло жил на Гр ци те 
офи ци јал но да вле зе ме во ООН ка ко ма-
ке дон ски на род, ка ко ма ке дон ски ја зик, 
а по тоа мо же да раз го ва ра ме за име то. 
Да раз го ва ра ме, а не да го да де ме!

� кол ка ви ра ни ќе отво ри се то тоа, 
кол ку вре ме ќе би де по треб но за да 
се за ле чат? 
ге ОР гИ еВ СкИ: Тоа е пра ша ње од ми-
ли он до ла ри. Не знам. 2017 го ди на ќе 
би де го ди на на пре ври ва ње, ка ко за 
ви но. На вре ме то се ку пу ва ше гроз је, се 
ту ра ше ви но до ма, па се про це си ра ше. 
Та ка што 2017 го ди на ќе би де пре ври-
ва ње то. А по тоа ши ра та ќе вле зе во 
нај у ба во то ви но, мла до то ви но, на ше то 
ма ке дон ско ви но ќе би де нај у ба во. За-
тоа што има сон це. Не мо же Гос под да 
ве бла гос ло ви со тол ку го ле ма уба ви на 
за да ве каз ни.  �
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С лу чај но или не, но исти от ден 
ко га за вр ши стру мич ки от кар-
не вал, пад наа и ма ски те на 

За ев и на вр ху шка та на СДСМ. Иа ко, 
да би де ме ре ал ни, ма ска та на, во мо-
мен тов, нај поз на ти от стру ми ча нец е 
одам на тра ги ко мич но про ѕир на. Ар но 
ама, во вре ме ко га не го ви те со гра ѓа-
ни се ма ски раа, За ев и, де фи ни тив но, 
се де ма ски ра ше и сла ве ше пот пи си. 
И до де ка мур тин ски от спа си тел на 
сдсмов шти на та во др жа ва та (по ве ќе 
на сопс тве ни от зад ник) со па то ло шка 
жел ба за ман да тар се до те ру ва ше и 
пси хич ки се под го тву ва ше за сво јот 
нај го лем ден во па те тич на та ка ри е ра, 
рас тре пе рен од утреш но то де би пред 
Ива нов и по ба ру ва ње то „изим“ да ја 
до тол чи др жа ва та, тој до би по да де-
на ра ка од спро тив ни от, ма ке дон ски 
та бор. Да, ма ке дон ски за тоа што не го-

ва та тол па на „Па вел Ша тев“ се га, но и 
од мно гу по о дам на, мо же да се на ре че 
се ка ко, са мо не ма ке дон ска.

Со о че ни со из вес на та мож ност за СДСМ 
од шан са та ко ја му ја овоз мо жи ја из ме-
ќа рите на чадорот во ал бан ски те пар-
тии и опас но над вис на ти от меч над та-
тко ви на та, ВМРО-ДПМНЕ со бра си ла и 
им по ну ди на СДСМ и на За ев це лос на 
под др шка за т.н. мал цин ска вла да. Ус-
ло вот бе ше еден и единс твен, тре ба ше 
са мо да не ја при фа тат ал бан ска та пла-
тфор ма со ста ве на од са ми от ча дор џи ја 
на за ми ну ва ње, а пре да де на и, де мек, 
одо бре на од Ра ма и од Та чи. Кол ку да 
до бие на „те жи на“, не ли. По ве ро јат но, 
за да им на бие страв на Ма ке дон ци те, 
кои, за нив на жал, одам на пре ста наа да 
кон су ми ра ат на фта. До бро, са мо еден 
дел. На дру ги те љу би те ли на ша ре на, 
не јас на и на не из вес на ид ни на, поз на ти 

ка ко Ма ке дон чи ња, оваа теч ност и на та-
му од лич но и ска по им се про да ва. И им 
го ди. Исто вре ме но, це на та на нив на та 
сла бост и на за вис но ста од по тре ба та за 
ку пу ва ње „те сти си за бу бре зи“ ја пла ќа-
ат дру ги те со гра ѓа ни. Си те ние...

Чуму СДСМ премолчи за 
најсуштинското во понудата 
на  ВМРО-ДПМНЕ

Гру ев ски јас но и без за др шка му се 
по ну ди и се бе си на За ев. Без за о би ко-
лу ва ње, јав но му по ну ди без ре зерв на 
под др шка: „Му по ра чу вам на За ев и 
му да вам јас на по ну да, до кол ку по 
се ко ја це на е ре шен да ста не пре ми-
ер и до кол ку це на та за тоа се ра бо ти 
кои ќе им на пра ват ште та на те ме-
ли те на др жа ва та, лич но му ну дам 
ако се отка же од спро ве ду ва ње то 

За е ва кла си ка:  
по да де на та ра ка  
отфр ле на со омра за,  
ре ван ши зам  
и „но во сти“

Пишува | Љупчо Цветановски

ШТО СЕ КРИЕ ЗАД НАЈАВАТА ЗА  
„НОВА ИСТОРИЈА ЗА МАКЕДОНИЈА“?

анализа

По да де на та ра ка за на ци о нал но 
по ми ру ва ње, ус ло ве на са мо со 
отфр ла ње на ан ти ма ке дон ска

та пла тфор ма од Ти ра на, За ев и 
СДСМ ја од би ја без раз мис лу ва ње. 

Екс прес но. Мо же би е раз бир ли
во за (спо ред ан ке ти те на „Тел ма“) 

нај го ле ма та ал бан ска пар ти ја во 
др жа ва та да не са ка ма ке дон ско 
на ци о нал но по ми ру ва ње, а уште 

по ве ро јат но е де ка За ев за прв пат, 
ко неч но, бе ше искрен. Трг нат по 
ман да тот кај Ива нов, нас ме ан до 

уши, из ја ви: „Ова е исто ри ски ден 
за Ма ке до ни ја!“ Да ли 27.2.2017 го
ди на ќе оста не за пи шан во исто ри
ски те чи тан ки ка ко ден ко га поч на 

раз не би ту ва ње то на Ма ке до ни ја 
ка ква што ја зна е ме? Се пак, прет по

чи там, ба рем исто ри ски, тој ме сец 
да го па ме ти ме по Фе вру ар ски от 

по ход, чин што со жр тви те на бор
ци те од На род но ос ло бо ди тел на та 

вој ска на Ма ке до ни ја да де си лен 
при до нес во ос ло бо ду ва ње то од 

фа ши сти те. Да, гол го та та на исти
те тие пар ти за ни, кои, ако би де по 
За е во, вр ше ле ге но цид врз ал бан

ско то на се ле ние...
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на таа аген да, ќе му да де ме под-
др шка да би де мал цин ска вла да 
во пер и од во кој ќе се до го во ри ме, 
и ќе има под др шка за си те за ко ни, 
освен за тие за ре де фи ни ра ње на 
др жа ва та, кои се по ни жу ва ње на 
дру ги те ет нич ки за ед ни ци. Ќе има 
под др шка за сè, освен ако се ра бо ти 
за за ко ни што уди ра ат на те ме ли те 
на на ша та др жа ва, за сè дру го, ако 
го до не сат ал бан ски те пар тии на 
власт, ние сме ту ка да за ста не ме, 
да му да де ме под др шка и да има 
100 пра те ни ка што ќе го под др-
жу ва ат са мо да за пре со ури ва ње 
на на ци о нал ни те и на др жав ни те 
ин те ре си“.

Све сен за соз да де ни от и за по сто ја но 
зло у по тре бу ван мит за кри ми но ге-
но ста на ВМРО-ДПМНЕ, соз да ден и 
раз ра бо тен од „про фе си о нал ни те“ 
ме ди у ми и со лид но до пол нет од СЈО 
и од дру ги те ста ти сти во ча до ро во то 
сце на рио, Гру ев ски не за бо ра ви да му 
наг ла си на „чес ни от“ За ев: „Ако му е 
го ле ма жел ба да нѐ мал тре ти ра, да 
нè ап си, еве јас се при ја ву вам ка ко 
прв, до бро вол но, не ка ме мал тре ти ра, 
ап си, не ка удри по ме не, са мо не ка ја 
оста ви др жа ва та“.

Од го во рот од СДСМ бе ше екс пре сен, 
на стра на без о браз но па те ти чен. По 
на ви ка. На по да де на та ра ка за на-
ци о нал но по ми ру ва ње, во мо мен-
тов нај го ле ма та ал бан ска пар ти ја во 
Ма ке до ни ја (спо ред ан ке та та на ТВ 
„Тел ма“) ис пра ти брз и из вр ту вач ки 
абер. Не за дру го, за тоа што и не знае 
по и на ку. А и не смее. Од дру га стра-
на, на ше га или не, Гру ев ски со ова 
по втор но го по чи ту ва ше пра ви ло то 
„по бед ник со по бед ник“ ну деј ќи ѝ 
под др шка на нај го ле ма та ал бан ска 
пар ти ја  (Ан ке та та ве ли - СДСМ 20 
про цен ти кај Ал бан ци те, БЕСА 16 
про цен ти, ДУИ 15 про цен ти)

Пре пол н со са мо не му раз бир ли ва-
та „итро шти на“ во се бе, СДСМ му 
од го во ри де ка, ве ру ва ле или не, но 
„мно зинс тво то гра ѓа ни, по ве ќе од 
612.000, хра бро и спло те но из браа 
про ме ни, из браа жи вот и по до бра 
ид ни на“. И до де ка ба рон Ми ха у зен 
цр ве не е ше од срам што не кој одам на 
го над ми на и не пре ста ну ва со тоа, 
во про дол же ни е то од пи са ни е то од 
пар ти ја та на два па ти або ли ра ни от 
ли дер не за бо ра ви ја да наг ла сат де ка 
Гру ев ски и не го ви те најб ли ски со ра-
бот ни ци ќе од го ва ра ле пред ин сти ту-
ци и те на си сте мот. На стра на, по втор-
но се из ла жаа. Од бр за ње не ли. Или, 

мо же би, не им оди ма те ма ти ка та. Па 
ло гич но е де ка без о браз на та број ка 
од лу ди те 612.000 гла со ви тре ба ше 
да пре рас не во 698.796. Што ста на со 
86.796 гла со ви на Ах ме ти, кој на За ев 
му ги да де ре ша вач ки те пот пи си?  
По ве ро јат но, не ќе да е до ве се ла та 
ма те ма ти ка та, ту ку, очиг лед но, не 
се баш на чи сто со Ах ме ти и со не го-
ва та љу бов кон не тол ку ближ ни от 
За ев. Друг проб лем во не до вет ни от 
од го вор на СДСМ е што за бо ра ви да 
ка же да ли тие, би ле ма кар и 612.000, 
ка ко што без о браз но ла жат, „из браа 
про ме ни, из браа жи вот и по до бра 
ид ни на во ал ба ни зи ра на Ма ке до-
ни ја?!“ Би би ло фер да ка же да ли ма-
кар и нив ни те 436.981 глас, од кои 
ба рем 350.000 се Ма ке дон ци, гла саа 
за ре де фи ни ра ње на др жа ва та? Јас но 
и глас но, За ев ја од би по ну да та што 
тре ба ше да ѝ ста ви крај на без о браз-
на та ти ран ска пла тфор ма.

Ре ал но и очиг лед но, СДСМ не од го во-
ри на по да де на та ра ка за за чу ву ва ње 
на уни тар но ста на Ма ке до ни ја. Со ни-
ту еден збор, освен со из вр ту ва ње то, 
не ги ка жа сво и те ар гу мен ти зо што 
не би се сог ла сил на ва ква ве ли ко-
душ на по ну да за без ус лов на под др-
шка, во ко ја ли де рот на ВМРО-ДПМ-
НЕ „на тац на“ се по ну ди се бе си и ја 
ста ви во за лог сопс тве на та сло бо да. 
А сѐ што тре ба ше е да ја од бие дво-
ја зич но ста, би на ци о нал ни те па ри, 
уни фор ми, по кои сле ду ва и тоа на 
бу ква та „Ф“, чин со кој ќе ги за чу ваа 
уни тар но ста, ја зи кот, име то, хим на та, 
зна ме то, гр бот...

Очиг лед но, дол го ви те кон тие што му 
го овоз мо жи ја из бор ни от ре зул тат 
(не збо ру ва ме са мо за Ал бан ци те) и 
из ну де на та Али е ва не ко о пе ра тив-
ност кон дов че раш ни те ко а ли ци-
ски парт не ри (ба рем спо ред ви де а-
та, оста ри 10 го ди ни за еден ме сец) 
се страш но го ле ми. По ну да та на 
ВМРО-ДПМНЕ за вла да со 100 пра-
те ни ци, ин ди ка тив но и си мул та но, 
ја пре мол чеа ЕУ, САД, НАТО и дру ги те 
ду ше гриж ни ци.  А тол ку по са ку ваа 
не ка ква вла да на ши ро ка ос но ва? Ја 
до би, по ши ро ка здрав је, гро мог лас но 
ја пре мол чи иде ја та за еден ден по-
доц на (по ЕУ и НАТО) да се ја ват САД 
и да со оп штат де ка се сог ла су ва ле 
де ка е ит но по треб на вла да (чи тај 
со ман дат за За ев). Епа, че да евро ат-
лант ски, чу му ко га Гру ев ски го до би 
ман да тот не го ка жа вте исто то? Зна е-
те, про кис на ти от ча дор, па и не е баш 
не ко ја за шти та, а дуп ки те „дре чат“ 
од ави он...

Теута го „переше“,  
Тито го издаде
Ве ро јат но, ко га би би ле по ра неш ни 
„ко му ни сти“ нај бол на ра бо та би би ла 
да ве из да де Ти то. Не ли? Епа ток му 
тоа му се слу чи на За ев, чин, кој, ве-
ро јат но, те шко ќе го пре бо ли, ма кар 
бил и од Пе тков ски. Исти от тој Ти то, 
но си те лот на нај екс ју но стал гич но то 
име кај вр ху шка та на СДСМ, име што 
бу ди топ ли се ќа ва ња на ед но вре ме 
ко га беа единс тве на пар ти ја, во си-
стем и др жа ва што ја са каа и са ка ат 
по ве ќе од де неш на та, „не са кај ќи“ 
го из да де Зо ран. Си приз на де ка се 
пла ни ра про ме на на име то,зна ме то, 
гр бот и на хим на та. Ама не наг ло, 
пр во пре ку де ба ти. За да не го „здо-
бо ли“ на ед наш на ро дот, исти от тој, 
кој не се свес ни де ка по ра ди нив ни те 
глу по сти и па за ри е до ве ден до раб 
и е под го твен на ек стрем на ре ак ци ја 
по ра ди со ци јал де мо крат ска та ша ре-
но бој на, ан ти на ци о нал на аван ту ра.

Ка ко во „пред ме ти те“ на Ка ти ца, ко-
ја е тол ку до бро истре ни ра на што 
овој пат не до че ка ни да ѝ ка жат „оп“ 
за да скок не и по мог не во па дот на 
реј тин гот на СДСМ пре диз ви кан од 
на ци о нал но то бу де ње и про те сти те 
про тив За е ва та ал ба ни за ци ја на др-
жа ва та, на За ев по бе ља та со Ти то 
му „се вме ша“ уште еден лик на „Т“.

Те у та тре ба ше да го за се ни Ти-
то, па „плес на“ де ка и од ВМРО 
при фа ти ле дво ја зич ност. Нај го-
ле ма та под др жу вач ка на ко а ли-
ци ја со СДСМ и про тив та ква со 
ВМРО-ДПМНЕ, не из др жа и со оп-
шти де ка и тие го при фа ти ле исто-
то?! Ин вен тив но, не ма што. Не до-
сти га ат уште двај ца од трој ца та 
нај ло ши гра до на чал ни ци на ДУИ 
и нај за сег на ти за љу бов со СДСМ 
да го ка жат исто то. Да, Нев зат и 
Изет. Или, се пак, до де ка се пе ча-
те ше не дел ни кот, го ка жаа? Мно гу 
ве ро јат но. Зна е те, Му са Ља ма ла ри 
има ше пра во. СДСМ не е ма ке дон-
ска, ту ку е иде о ло шка пар ти ја. Ако 
не ве ру ва те, пра шај те ги Те у та, 
Нев зат и Изет.

„Новата“ историја на Заев, 
Касами, Села и на Али...
Уште ед на ра бо та „бо де ше“ очи 
во на ста пот на За ев и на не го ва та 
пар ти ја. И тој и не го ви от СДСМ се 
сог ла су ва ат де ка на 27.2.2017 го-
ди на „ли де рот“ пи шу вал исто ри ја. 
Одеј ќи по ман дат кај Ива нов, кој до 
вче ра со ДУИ не го ни приз на ваа за 
пре тсе да тел на др жа ва та (слич но 
ка ко и Ка ти ца Со бра ни е то што ја 
из бра) За ев нас ме ан до уши со оп-
шти : „Ова  е исто ри ски ден за 
Ма ке до ни ја!“

Што мис ле ше при тоа и да ли прв пат 
во сво ја та бле ска ва ка ри е ра За ев 
бе ше искрен и не ка жа ла га? Има 
рок од два де на за ве ри фи ка ци ја на 
кон ста ти ра но то. По во ста но ве на та 
пра кти ка и ше ма, 48 ча са е ро кот 
за са мо де ман ти ра ње на ка жа на та 
ла га. Та ка, ќе из ле зе ли и ќе ка же 
ли: „Тоа не бе ше исто ри ски ден за 
Ма ке до ни ја!“ Мож но е да го де ман-
ти ра и са ма та пар ти ја, слич но на 
Бо жик 2014 го ди на, ко га по сред-
ба та со евро ко ме са рот Фи ле, За ев 
из ја ви де ка збо ру ва ле и за ре ше ние 
за име то. По не кол ку ча са, го де-
ман ти ра ше сопс тве на та пар ти ја 
и го ис пра ви ка жа но то од са ми от 
ли дер. Не, не збо ру ва ле за име то. 
Слич но ка ко Берн, дво ја зич но ста, 
фе де ра ли за ци ја та. Не кој не ко го по-
сто ја но го ис пра ва, а не кој не до ве-
тен (мно жи на, бро е на во ил ја ди) 
ве ру ва ли ве ру ва.

Ар но ама, се га За ев не ма да се са мо-
де ман ти ра. Со га ран ци ја. Пот свес но 
или не, Фрој дов ски комп лекс или 
дру го, но мно гу ве ро јат но тој пак 
ќе си се из да де и ја ка жа ви сти на-
та што го при ти ска и ма чи. За ев, 
мно гу ве ро јат но, искре но со оп шти 
де ка ман да тот за не го зна чи но ва 
исто ри ја за Ма ке до ни ја. Ед на дру га, 
дво ја зич на, би на ци о нал на др жа ва, 
ко ја по ле ка, но си гур но ќе ми ну ва 
кон след на та фа за, на ре че на фе де-
ра ли за ци ја. Да, 27.2.2017 го ди на 
мо же да би де исто ри ски, ама црн 
исто ри ски ден за Ма ке до ни ја. Ден, 
ко га поч на уни шту ва ње то на ед на 
и единс тве на, уни тар на ма ке дон-
ска др жа ва, ко ја по овој да тум пре-
рас на во не што по и на кво.

Јас лич но, не го по са ку вам овој ден 
во исто ри ски те чи тан ки. Во оп што, 
би са кал фе вру а ри да го па ме там 
по хе рој ски от пар ти зан ски Фе вру-
ар ски по ход во 1944 го ди на, во е на 
ак ци ја што има ла сил на уло га во 
ос ло бо ду ва ње то на то гаш на Ма-
ке до ни ја, спро ве де на со жр тва та 
на по чи на ти те и те ме ле на на не-
по ко рот и на гол го та та на жи ви те, 
исти те тие, кои ако би де по За е во, 
вр ше ле ге но цид врз ал бан ско то 
на се ле ние. На деж та оста ну ва во 
на ро дот, по то мок на исти от тие 
пар ти за ни, ко ми ти, Ка леш Ан ѓи 
и бра ни те ли, на род што мно гу-
па ти во иста та таа исто ри ја ги по-
ма ту вал сме тки те, сце на ри ја та и 
пла но ви те на опор ту ни стич ки те 
„пи са те ли“ на ва кви те не до вет ни 
чи тан ки... 

те кот на пла не тар но то по ли тич ко дејс тву ва ње го 
ди кти ра ат свет ски те цен три на моќ,  ве ли пи са те лот 
и ре жи сер але ксан дар Рус ја ков, спо ред кој та ка 
би ло по ра но, та ка е се га, а та ка и ќе би де за тоа 
што одам на пре ста нав ме да би де ме ду хов ни би ти ја.

РУСЈАКОВ: По ли ти ка та е кон ти ну и тет, во неа не ма 
слу чај но сти. По не ко гаш тој кон ти ну и тет е тин тра-
ње (Гр ци ја), по не ко гаш е уки ну ва ње до не по сто е ње 
(Ма ке до ни ја). Нас во кон ти ну и тет нѐ ни штат, и 
ко га сме са ка ле да соз да де ме др жа ва и се га ко га 
ја има ме. Осо бе но се га, од не за вис но ста на ва му. 
Во кон ти ну и тет, че кор по че кор, од при фа ќа ње на 
иди от ско то ФИРОМ, до До го во рот од Пр жи но, 
а еве и соз да ва на ва пла тфор ма во дру га др жа-
ва со амин на по ра неш ни от ди ре ктор на ЦИА. 
Проб ле мот е што на ши те деј ци, ре во лу ци о не ри, 
по ли ти ча ри се ко гаш дејс тву ва ле или пре ра но 
или пре доц на. Ко га би тка та е ре чи си за гу бе на. 
Та ка е и се га. Пред ло гот на Гру ев ски е до бар, 
ама за доц нет. На се гаш но то нај а ве но ме ну ва ње 
на Уста вот, прет хо де ше јас но, нед вос мис ле но 
ан ти у став но де ло на ре че но До го вор од пр жи но. 
Си те не го ви пот пис ни ци из вр ши ја зло сторс тво 
про тив др жа ва та. За тоа што или не ја поз на ва ат 
свет ска та игра на кон ти ну и тет, или се страш лив ци 
или одра бо ту ва чи.

Чо ве кот ста ну ва ви стин ски чо век ко га ќе на у чи 
да го љу би сво јот не при ја тел, без ова не сме лу ѓе, 
ту ку его и зам за тво рен во ма те ри ја.

Се га ра ка та е по да де на и ве лам, до бро е тоа, но 
дру га та стра на не ма да ја при фа ти. Не за тоа што, 
мо же би, дла бо ко во се бе не са ка, ту ку за тоа што 
не смее. Да му по да деш ра ка на За ев е исто ка ко 
да му ба раш из ве штај на пор ти рот за ра бо та та на 
ди ре кто рот. За ев ни ту не што смис лил, ни ту не што 
спро вел, ни ту е на не го да ре ша ва. На За ев, ко га 
ќе ста не власт ќе му би де да де на моќ да за ра бо ти 
или да се од маз ди, по на та му не ма да смее да оди.

Тоа што го гле да ме из ми на ти ве две го ди ни не ма 
вр ска со За ев. Тој е ту ка за тоа што ан га жи ра ни те 
ан дро и ди (стран ци) од стра на на свет ски те цен три 
на моќ про це ни ле де ка тој е до бар да би де ма ша 
што ќе го раз бу рич ка жа рот за да плам не. Тол ку. 
Ка ко ил јад ни ци при ме ри до се га во свет ска та исто-
ри ја. За тоа се то ова со по ну да та и не ма не ко ја 
кон крет на ло ги ка би деј ќи, од дру га та стра на, не 
од лу чу ва чо ве кот ко му му е упа те на.

Од СДСМ не што глу мат, де мек не пре го ва ра ле 
со кри ми нал ци. Па има ат блан ко по ну да де ка ќе 
би дат власт, де ка ќе има ат под др шка, па ќе мо жат 
иму ни те ти да од зе ма ат, а су дот да су ди. Не ка ги 
су дат кри ми нал ци те без да ги уди ра ат пос лед-
ни те шај ки во ма ке дон ски от иден ти тет. Е се га, 
би деј ќи се да ле под ки ри ја, ва дат фло ску ли за 
не пре го ва ра ње со кри ми нал ци за тоа што си мис лат 
де ка си те сме по ми на ле про цес на зом би фи ка ци ја 
својс тве на за не кои нев ла ди ни.

За тоа што,  за мис ле те да ја при фа ти во фор ма 
ка ква што му е по ну де на, ем СДСМ на власт, ем 
сми ру ва ње на стра сти те, ем ед на фор ма на по че-
ток на се ма ке дон ско обе ди ну ва ње. Е ама да смее...

РУСЈАКОВ: НЕ ДЕКА 
НЕ САКА, ЗАЕВ НЕ 
СМЕЕ ДА ЈА ПРИФАТИ 
ПОДАДЕНАТА РАКА

анализа
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Н и кој не мо же да твр ди де ка ге-
не рал ни от се кре тар на НА ТО, 
Јенс Стол тен берг, и евро ко ме-

са рот за про ши ру ва ње и за до бро со-
седс тво, Јо ха нес Хан, а уште по мал ку 
Стејт де парт мен тот на САД, има ат 
не ка кви ло ши на ме ри кон Ма ке до-
ни ја. По ра ки те што за не кол ку де на 
дој доа од си те овие на ве де ни цен три 
има ат иста со др жи на: пар ти и те да ги 
по чи ту ва ат де мо крат ски те про це си и 
ин сти ту ции во од нос на фор ми ра ње то 
но ва вла да. Од фор ма лен ас пект сѐ е 
ле ги тим но. И НА ТО, и ЕУ, и САД има ат 
пра во ка ко парт не ри на Ма ке до ни ја, 
кои на ви сти на се за гри же ни, да да дат 
сво ја су ге сти ја ко ја со по тен ци ра ње то 

на ре фор ми те спо ред спи со кот на При-
бе ќе би де ко рис на за си те гра ѓа ни и за 
си те по ли тич ки пар тии. Ду ри не се во 
пра во ни ту тие што ве лат де ка НА ТО 
не ма пра во да ни ка жу ва што да пра-
ви ме за тоа што не сме неј зи на член ка. 
Ше фот на али јан са та Стол тен берг, кој 
пред да ста не ге не ра лен се кре тар јав-
но ве ле ше де ка Ма ке до ни ја е во пра во 
во конф ли ктот за Гр ци ја, а по доц на 
се пре мис ли и за ста на на стра на та на 
Ати на, има пра во да ка же што мис ли за 
ма ке дон ски те проб ле ми за тоа што ка-
ко зем ја-кан ди дат тре ба да ги одр жу ва 
ис пол не ти те кри те ри у ми за членс тво 
на ви со ко де мо крат ски ни во.

Единс тве ни от проб лем со си те по-
ра ки што ги до би ва ме де но ви ве е 

не по чи ту ва ње то на стан дар ди те или 
двој ни те прин ци пи на од не су ва ње на 
на ши те парт не ри. Ду ри и сим па ти ја та на 
стран ци те кон вто ра та по си ла пар ти ја во 
Ма ке до ни ја не е спор на, во све тот на по-
ли ти ка та си те из би ра ат сим па тии спо ред 
ин те ре си те и тие сме та ат де ка со За ев и 
со СДСМ ме ѓу на род на та за ед ни ца по лес но 
ќе ги ос тва ри сво и те стра те ги ски ин те ре-
си во Ма ке до ни ја. Зна е ме си те што ни се 
слу чи во 2005 го ди на ко га ме ѓу на род на та 
за ед ни ца за ста на цвр сто со слич ни по ра-
ки до Ма ке до ни ја, ко ја по на лог на СДСМ 
го сме ни те ри то ри јал ни от ин те гри тет 
на зем ја та и со ве штач ко спо ју ва ње на 
сел ски и ур ба ни сре ди ни во Стру га и во 
Ки че во ја про ме ни и ет нич ка та, и по ли-
тич ка та, а на долг рок и де мо граф ска та 
кар та на Ма ке до ни ја. Зна е ме што се слу чи 
и во 1999 го ди на ко га од Ма ке до ни ја се 
ба ра ше да згри жи по ве ќе од 360 ил ја ди 
бе гал ци од Ко со во иа ко не бе ше спо соб-
на да ги згри жи ни сопс тве ни те гра ѓа ни. 
Ма ке до ни ја то гаш, се пак, смог на си ли, 
ја по ка жа сво ја та ху ма ност, а тие што ѝ 
упа ту ваа по ра ки за под др шка и за бр зо 
членс тво во НА ТО на ско ро ги сне ма. Ду ри 
со по мош на не кои ме ѓу на род ни ме ди у ми 
Ма ке до ни ја из ле зе ви нов на за ло ши от 
трет ман на ко сов ски те Ал бан ци. За тоа 
по ра ки те што при стиг ну ваа од све тот не 
мо жат да се сфа тат ка ко до бро на мер ни, 
ло гич но е чо век да се за пра ша што стои 
зад из вор но очиг лед на та ко ор ди на ци ја во 
ме ѓу на род на та за ед ни ца, ко ја ве ли де ка 
СДСМ и ДУИ тре ба да ја фор ми ра ат вла-
да та. Тоа што За ев и Ах ме ти ка ко вто ра и 

тре та нај сил на пар ти ја тре ба да фор ми ра-
ат вла да не е спор но иа ко ма ке дон ски от 
Устав не го за бра ну ва тоа, но пред да ги 
да дат сво и те из ја ви во вр ска со ова, од 
стран ци те оче ку ва ме да ги прес ме та ат 
си те про це си што се од ви ва ат па ра лел но 
со фор мал ни те слу чу ва ња. Си те што ни се 
обра ќа ат мо ра да ги прес ме та ат и гне вот 
и раз о ча ра но ста од сѐ уште уста во твор ни-
от ма ке дон ски на род, кој ба рем на хар ти ја 
тре ба да се сог ла си со си те слу чу ва ња во 
зем ја та, осо бе но ако нај го лем дел од тој 
на род има свој по ли тич ки ре пре зент кој 
на из бо ри до бил ман дат за ре ша ва ње на 
клуч ни те пра ша ња.

Не мо ра ни ту НА ТО, ни ту ЕУ, ни ту САД да 
ни об јас ну ва ат зо што не ис пра ти ја по ра ки 
за по бр зо фор ми ра ње вла да ко га пре го ва-
раа ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, не мо ра ат да ни 
об јас ну ва ат ни ту зо што не са ка ат но ви 
из бо ри ка ко што би се слу чи ло ако во зем-
ји те- член ки на НА ТО и на ЕУ има кри за 
ка ко на ша та. Ни ту, пак, тре ба да оче ку ва ме 
де ка не кој над вор ќе па ти по ра ди на ши те 
ма ки и кри зи или фру стра ции што не ма-
ме кон тро ла над сво ја та др жа ва, за ко ја 
пад на ле сто ти ци ил ја ди жр тви.

Она што го оче ку ва ме од на ши те при ја те-
ли е да ги по чи ту ва ат сопс тве ни те прин-
ци пи на од не су ва ње, од нос но да не ма ат 
двој ни стан дар ди ко га го пра кти ку ва ат 
сво е то при ја телс тво со Ма ке до ни ја. Да 
вни ма ва ат да не го на вре дат ма ке дон-
ски от на род за тоа што, са ка ле или не, 
не ма да мо жат да ја до би јат Ма ке до ни ја 

во сво и те ре до ви ако таа, од нос но неј зи-
ни от на род, ста не член ка на НА ТО и на 
ЕУ без иден ти тет.

На ши те при ја те ли не мо жат да за бо ра-
ват де ка пред де сет го ди ни беа глав ни те 
по кро ви те ли на прин ци пот спо ред кој 
по бед ни кот кај Ма ке дон ци те и по бед ни-
кот кај ма ке дон ски те Ал бан ци тре ба да 
кре и ра ат вла да. Тие се га мо жат да твр дат 
де ка тоа би ло автен тич на од лу ка на пар-
ти и те ин во ли ви ра ни во про це сот иа ко 
ни кој нор ма лен не мо же да го ка же тоа 
за тоа што има прем но гу до ка зи де ка ток-
му стран ци те на ло жи ја та ква вла да со цел 
да се спре чат но ви тен зии во ал бан ски от 
блок. Но, то гаш се отво ра пра ша ње то зо-
што се га не ги оста ви ја пар ти и те по втор но 
са ми да се до го ва ра ат за тоа ка ква вла да 
тре ба да има ат гра ѓа ни те. А, јас но е де ка 
и оваа но ва вла да, кој и да ѝ е по кро ви тел 
кој и да ја со ста ву ва, не мо же да до не се 
ста бил ност ако не ги за до во ли ин те ре си те 
на нај го ле ми от по ли тич ки суб јект. А ток-
му за тоа збо ру ва ме си те, и Ма ке дон ци, и 
Ал бан ци, и ЕУ, и НА ТО.

Дру го ин те рес но пра ша ње е зо што исти те 
овие цен три на моќ не ка жаа ни збор за 
ал бан ска та пла тфор ма, ко ја е ди ре ктен 
атак врз иу ни тар но ста и ин те гри те тот на 
Ма ке до ни ја. Пре мол чеа си те и ко ри стеј ќи 
ја фра за та „не е во фо ку сот на ме ѓу на род-
на та за ед ни ца“ по мис ли ја де ка ма ке дон-
ски от на род не ја раз би ра игра та во ко ја 
мо же да има са мо еден по ра зен. Ток му 
ма ке дон ски от на род.

Ко га Ма ке до ни ја е пред мет на ко мен та ри во све тот, осо бе но ко га 
по ра ки те за нас во кра ток вре мен ски пер и од до а ѓа ат од ме ста ка ко 
се ди ште то на НА ТО, Бе ла та ку ќа, Европ ска та ко ми си ја или Мос ква, 
тоа нај че сто не е до бар сиг нал. Ва кви по ра ки имав ме во 1991 го ди на 
ко га по сто е ше опас ност од ин тер вен ци ја на ЈНА во Ма ке до ни ја, во 
1999 го ди на за вре ме на ко сов ска та кри за, во 2001 го ди на за вре ме 
на ма ке дон ски от конф ликт. Нај че сто ко га ме ѓу на род на та за ед ни ца 
ре а ги ра ко ор ди ни ра но за Ма ке до ни ја, тоа не е до бра вест. Те ми те 
ка ко стран ски ин ве сти ции, на ма лу ва ње на не вра бо те но ста или не ко ја 
ли ста на еко ном ски ре фор ма то ри на Свет ска та бан ка не се ин те ре си 
за Бри сел, Ва шин гтон или за Мос ква. Тоа зна чи де ка и се га на по ра
ки те што ги до би Ма ке до ни ја не мо же да се гле да ка ко на по зи тив на 
по ја ва, ту ку ка ко на при чи на за за гри же ност

Двој ни те прин ци пи на ме ѓу на род на та за ед ни ца

 колумна

Пишува |  
Го ран Мо ми ро ски

Што ни по ра чаа  
стран ци те јав но, а што 
ме ѓу ре до ви?
„Се сог ла су ва ме со ста во ви те на 
ге не рал ни от се кре тар на НА ТО, 
Јенс Стол тен берг, и на евро ко-
ме са рот за про ши ру ва ње и за 
до бро со седс тво, Јо ха нес Хан, 
за фор ми ра ње то вла да. Си те 
пар тии тре ба да ги по чи ту ва ат 
де мо крат ски те про це си и ин-
сти ту ции и да се фо ку си ра ат на 
нив на та за ед нич ка за лож ба - да 
се спро ве дат клуч ни те ре фор ми. 
Са мо на тој на чин Ма ке до ни ја ќе 
на пред ну ва во сво и те стра те ги-
ски це ли за членс тво во НА ТО 
и во Европ ска та уни ја, не што 
што САД одам на го под др жу ва ат. 
Тоа е во сог лас ност со на ши те 
прет ход ни из ја ви и со из ја ва та 
на ам ба са до рот Џес Беј ли да де на 
во ин терв ју то за „Си тел“ на 18 
фе вру а ри“, ве лат од Ам ба са да-
та на САД. Ше фот на НА ТО, Јенс 
Стол тен берг, прет ход но из ја ви 
де ка оче ку ва да се до де ли ман-
да тот за фор ми ра ње вла да и ги 
по ви ка си те стра ни на воз др жа-
ност во из ја ви те и во дејс тва та и 
да до не су ва ат од лу ки во ко рист 
на гра ѓа ни те. Евро ко ме са рот Јо-
ха нес Хан, пак, ре че де ка оче-
ку ва пре тсе да те лот да го да де 
ман да тот за фор ми ра ње но ва 
вла да и до да де де ка про ме ни-
те во де мо крат ски те оп штес тва 
се при род ни и тре ба да би дат 
спро ве де ни ко га се ре зул тат на 
ве ро до стој ни из бо ри. 

Со дру ги збо ро ви, стран ци те ни 
по ра чаа де ка ако е ВМРО-ДПМНЕ 
во вла да та, ќе не ма ре фор ми иа-
ко за тоа ни кој не збо ру ва по ра-
ди пла тфор ма та на ал бан ски те 
пар тии и пред сѐ де ка са мо со 
СДСМ и со ДУИ е мож но приб-
ли жу ва ње до ЕУ и до НА ТО. Се 
раз би ра де ка ов де ак цен тот, кој 
не мо же да се ви ди со обич но 
око, е де ка со ВМРО-ДПМНЕ во 
вла да та не е мож на про ме на на 
име то ка ко клу чен пре дус лов за 
евро ат лан ска ин те гра ци ја. Што 
е тоа што го зна ат НА ТО и ЕУ, а 
не го зна е ме ние за ко а ли ци ја-
та ме ѓу СДСМ и ДУИ? И зо што 
тол ку мно гу се при ти ска во тој 
пра вец над вор од Ма ке до ни ја 
ќе доз на е ме на ско ро за тоа што 
ни ед на ра бо та не оста ну ва веч но 
скри е на ни ту во жи во тот ни ту 
во по ли ти ка та. 

Ма ке ДО НИ ја Пак ВО ФО ку СОТ На СТРаН ЦИ Те
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Т ри е сет и де ве тго диш ни от 
опер ски пе јач Игор Дур-
лов ски, кој е пр ве нец на 

Ма ке дон ска та опе ра и ба лет, 
де но ви ве го гле да ме во дру го 
свет ло, на пр ва та ли ни ја на ба-
ри ка ди те во за шти та на уни-
тар на Ма ке до ни ја. Умет ни кот 

со свет ско ре но ме зад се бе има 
европ ска ка ри е ра, гра де на во 
из ми на ти ве 15 го ди ни на сце-
ни те во Гер ма ни ја и во Ав стри ја. 
Пред не кол ку го ди ни се вра ќа 
во Ма ке до ни ја по ра ди, ка ко што 
знае да ка же, не до стиг од топ-
ли на та што му ја да ва та тко ви-
на та. Вле гу ва во ини ци ја ти ва та 
„За за ед нич ка Ма ке до ни ја“ за да 

ги раз бу ди па сив ни те Ма ке дон-
ци и да ги поттикне во за шти та 
на сво ја та зем ја. Ка но на да та од 
на вре ди од опо зи ци ски те ме ди-
у ми и од Со ро со ви те пла те ни ци 
ве ли де ка не мо жат да го од вра-
тат ис пол ну ва ње то на крај на та 
цел – це лос но пов ле ку ва ње на 
си те ан ти ма ке дон ски пред ло зи 
и пла тфор ми.

 Игор Дур лов ски, опер ски пе-
јач со свет ско ре но ме, пр ве нец 
на МОБ, де но ви ве го гле да ме 
на ули ца во ед но дру го свет-
ло, ка ко Ма ке до нец, па три от, 
са мо све сен гра ѓа нин. кој бе-
ше ва ши от мо тив да се прик-
лу чи те на ини ци ја ти ва та „За 
за ед нич ка Ма ке до ни ја“ и да 
иста пи те во пр ви те ре до ви за 

од бра на на уни тар но ста на 
Ма ке до ни ја?
ДуР лОВ СкИ: Сог ле ду вај ќи ја 
си ту а ци ја та што на ста на во на-
ша та зем ја, не ма ше друг на чин 
за ли чен при до нес, освен овој. 
При тоа, са кам да наг ла сам де ка 
не сто јам јас или кој би ло друг 
од ини ци ја ти ва та, ка ко по ли-
тич ки прет став ни ци или функ-
ци о не ри. Се ра бо ти за гра ѓан ска 
ини ци ја ти ва, за спас за уни тар-
но ста на зем ја та. Јас сум ту ка 
ро ден, обра зу ван и по по ми на ти 
ил јад ни ци ки ло ме три по све тот, 
се вра тив на зад за да при до не-
сам за мо ја та зем ја. Се ед но ка ко 
дру ги те го тол ку ва ат тоа, јас 
сум гра ѓа нин на Ма ке до ни ја и 
ја са кам мо ја та Ма ке до ни ја, уни-
тар на Ма ке до ни ја.

 Сце на ри сти те на пла нот за 
раз не би ту ва ње на др жа ва та 
го сме та ат ма ке дон ски от на-
род за ми рен и па си вен, од-
нос но не оче ку ва ат да из ле зе 
и да се бо ри за сво и те пра ва. 
Со дру ги збо ро ви, нив ни те 
прог но зи се де ка за из вес но 
вре ме на ро дот „ќе си лег не 
на браш но“ и ќе при фа ти сѐ 
што ќе му се сер ви ра на ма са, 
па ду ри и це лос но ме ну ва ње 
на си сте мот. ка кви се Ва ши те 
прог но зи? Со кои очи го гле-
да те Ма ке до не цот?
ДуР лОВ СкИ: Оп ти мист сум 
од де нот број еден, пред да се 
прик лу чам на ини ци ја ти ва-
та, и со исти от оп ти ми зам се 
прик лу чив на ини ци ја ти ва та. 
Дој дов и ре ков, здра во дру га ри, 
са кам да по мог нам, ка ко и ка де 
ви тре ба мо ја та по мош, мо и-
те су ге стии, сѐ со цел и си те, 
ус лов но ка жа ни, зас па ни или 
па сив ни Ма ке дон ци да ги пот-
тик не ме и за поз на е ме со тоа 
што се слу чу ва. И да, ве ру вав 
де ка ини ци ја ти ва та ќе би де 
ма сов но под др жа на и ве ќе два 
де на таа ма сов ност се гле да, 
рас те од ден на ден, што зна чи 
и па сив ни те сѐ по ве ќе се акти-
ви ра ат. По себ но ме ра ду ва што 
ни кој не ја во ди ини ци ја ти ва та 
во по ли тич ка на со ка, и де ка си-
те сме на исти от пат на за чу ву-
ва ње на уни тар но ста на на ша та 
ре пуб ли ка. Ед но знам, кој и да 
по мис лил да се спро тив ста ви 

на на ши от на род, гле да но исто-
ри ски на на зад, и за се ко гаш, ќе 
би де гу бит ник. Ние сме ми ро-
љу бив и тр пе лив на род, но ко га 
не кој ќе ја пот це ни на ша та ин-
те ли ген ци ја и сна га, му се вра ќа 
двој но, ка ко бу ме ранг.

 Пр ви от со бир из не на ди со 
бро јот на лу ѓе со ог лед на тоа 
де ка ста ну ва збор за гра ѓан-
ска ини ци ја ти ва, а не пар ти-
ски ми тинг. След ни те со би ри, 
пак, беа уште по ма сов ни... Се 
чи ни ка ко лу ѓе то да че ка ле 
не кој да ги по ве де на ули ца. 
Не кои од нив ко мен ти ра ат 
ду ри и де ка тре ба ло мно гу 
по ра но. Сме та те ли де ка, ко-
неч но, е вре ме да се раз бу ди 
Ма ке до не цот и да ги пре зе ме 
ра бо ти те во свои ра це?
ДуР лОВ СкИ: Ги охра бру вам 
си те, си те гра ѓа ни на Ма ке до-
ни ја, не за вис но на ко ја ве ра и 
на ци ја ѝ при па ѓа ат, да из ле зат 
и да се бо рат за да си ја за чу ва-
ат др жа ва та, таа иста та во ко ја 
вло жу ва ле и во ко ја се ко гаш ќе 
се вра ќа ат ка де и да жи ве ат. Се 
бу ди на ро дот, го има се кој ден 
на ули ца во сѐ по го лем број и со 
тоа ка жу ва де ка не ма проб лем 
со ме ѓу себ ни те од но си, ту ку 
со над во реш ни те вли ја ни ја, 
кои пре ку вна треш ни лу ѓе са-
ка ат да ја на гр дат др жа ва та. 
А ние не ма ме дру га, ре зерв на 
др жа ва.

 За раз ли ка од на сил ни те сце-
ни што ги гле дав ме за вре ме 
на та ка на ре че на та „ша ре на 
ре во лу ци ја“ ка де што де-
мон стран ти те се од не су ваа 
ка ко ху ли га ни и уни шту ваа 
др жа вен имот и сквер на веа 
спо ме ни ци, ов де гра ѓа ни те 
при ка жу ва ат со се ма по и на-
кви ка ра кте ри сти ки. лу ѓе то 
про те сти ра ат мир но и до сто-
инс тве но, без ни ка кви про во-
ка ции и без пре диз ви ку ва ње 
ште ти. Мис ли те ли де ка со 
олку мир ни про те сти мо же 
да се на те ра За ев да се отка же 
од при фа ќа ње на ал бан ска та 
пла тфор ма?
ДуР лОВ СкИ: Ве ќе ре ков, ние 
сме ми ро љу бив на род, се га сме 
по три-че ти ри ча са на ули ца, 
а са ми от на род е рас по ло жен 

ИНТЕРВЈУ

по греш на им е сли ка та 
за на ро дот, не зна е ја 

де ка ман да ти те што 
ги осво и ја од на ро дот 

не им се по да ре ни, 
ту ку де ка тре ба да ги 

зас лу жат и да ра бо тат 
за на ро дот, а тие уште 
пр ви от ден по ста пи ја 
спро тив но на вол ја та 

на на ро дот. за тоа 
и се га на ро дот 

им ка жу ва: „не, 
бла го да рам“, 

ве ли Дур лов ски  
во ин терв ју за 

„Ре пуб ли ка“

Разговараше | Ненад Мирчевски 
Фото | Александар Ивановски

Из ле зе те Ма ке дон ци, бо ре те се за др жа ва та

ИгОР ДуР лОВ СкИ
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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

да оста не це ли но ќи на ули ца 
до де ка не се при фа тат на ши те 
пред ло зи, за вра ќа ње на ра бо-
ти те на ме сто ка де што тре ба 
да би дат. Пре да ле ку се оти де 
до де ка се дев ме до ма, мо же би 
мис леа де ка не сле ди ме што 
се слу чу ва, но со пр ви от ден 
на со би ри те по ка жу ва ме де ка 
тре ба да се пре ис пи та ат. Не 
са мо име ну ва ни от, си те ве ќе 
се свес ни де ка не мо жат да си 
игра ат со на ро дот и убе ден 
сум де ка ве ќе раз мис лу ва ат 
ка ко да ка жат „пу, пу, не ва жи“ 
на се то тоа што го до го во ри ле, 
а на ро дот не го при фа ќа. По-
греш на им е сли ка та за на ро-
дот, не зна е ја де ка ман да ти те 
што ги осво и ја од на ро дот не 
им се по да ре ни, ту ку де ка тре-
ба да ги зас лу жат и да ра бо тат 
за на ро дот, а тие уште пр ви от 
ден по ста пи ја спро тив но на 
вол ја та на на ро дот. За тоа и 
се га на ро дот им ка жу ва: „Не, 
бла го да рам“.

 Ве ли те не ма да доз во ли те 
да се пре ми не пре ку цр ве но-
жол та та ли ни ја. што зна чи 
тоа?
ДуР лОВ СкИ: Тоа зна чи де ка не 
си оди ме од ули ци те, до мо мен-
тот до де ка не се пов ле чат си те  
ан ти ма ке дон ски пред ло зи и 
пла тфор ми. Зна е те, ни што од 
тоа што го гле да те на ули ца не 
е из мис ле но, ре ка на род се кој 
ден се дви жи по ули ца, па зар 
мис ли те де ка таа ре ка на род 
ќе ве оста ви да ја пре ми не те 
ли ни ја та?! Ни слу чај но, не мој 
да се за ла жу ва ме, си те има ме 
де ца, вну ци, ро ди те ли, ба би и 
де дов ци и си те за ед но са ка ме 
да жи ве е ме во оваа Ма ке до-
ни ја, на ова пар че зем ја, ка де 
што, ко неч но, ни ко гаш ни ко му 
не му би ло спре че но пра во то 
да збо ру ва, пи шу ва и да тво-
ри на ја зи кот што го го во ри 
или го са ка. Но без на мет ну-
ва ње, при сил но на мет ну ва ње, 
уче ње ту ѓи ја зи ци, стран ски 
пла тфор ми, кои не се са мо вр-
за ни ја ја зи кот ту ку за це лос но 
уни шту ва ње на се то тоа што 
се гра де ло со го ди ни и со де-
це нии. Ни кој од нас не ма да 
доз во ли да се пре ми не ли ни-
ја та, ве уве ру вам.

 Се кој што за ста ну ва на бра-
ни кот на та тко ви на та исто-
вре ме но се обе ле жу ва ка ко 
цел за от стрел кај опо зи ци-
ски те ме ди у ми и кај Со ро со-
ви те пла те ни ци. Пос лед ни 
та кво искус тво имаа акте рот 
Вла до јо ва нов ски и но ви-
на рот Цве тин чи ли ма нов... 
Стра ву ва те ли де ка и Вие ќе 
се нај де те на ли ста та за ја вен 
от стрел кај опо зи ци ја та?
ДуР лОВ СкИ: Ве ќе сум на ли-
ста та, ме плу ка ат се којд нев но, 
а знам де ка зна ат де ка сум во 
пра во, а и сло бод но не ка про-
дол жат, не им за бе ле жу вам. 
Крај ни от ре зул тат на на ша та 
ини ци ја ти ва е по бед нич ки за 
Ма ке до ни ја, и за нас и за тие 
што ме плу ка ат, без раз ли ка 
да ли тие го сфа ќа ат тоа или 
не. Зна е те, и тоа це ло то на вре-

ду ва ње, де ка сум пла тен, де ка 
сум „ли жач“, на вре ди те кон мо-
и те де ца, кон мо е то се мејс тво, 
ги чи там, ги слу шам, ама са мо 
вер ба та де ка се бо рам за по до-
бро утре на мо ја та зем ја, ми 
да ва си ла да ги оста вам зад се-
бе. А знам, де ка на ско ро и тие 
исти те ќе за ста нат за ед но со 
ил јад ни ци те лу ѓе што се којд-
нев но се на ули ца би деј ќи ќе 
им се отво ри де лот во мо зо кот 
што ќе ја при ми ин фор ма ци ја-
та де ка е страш но тоа што се 
за го ва ра за Ма ке до ни ја. Ни ту 
ќе ме зап ла шат со што и да ка-
жат и што и да на пра ват. Јас 
сум се кој ден на исти те ме ста 
и сло бод но, по ве ле те, не тре ба 
да ме са ка те, са мо за ста не те 
и ка же те де ка ја са ка те Ма ке-
до ни ја, не ме не. По греш на ви 
е цел та. 

ИНТЕРВЈУ
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Пишува |  м-р Љупчо Пренџов

Мо ра ме ли?!
КОлУМНА

Ха ле е ва та ко ме та, ко ја се 
ја ву ва на се кои 75-76 го-
ди ни, и ед вај и ја фа ќа ме 

опа шка та од неј зи но то про ле-
ту ва ње, на ма ке дон ска та по-
ли тич ка сце на, сим бо лич но, се 
пре поз на ва со ини ци ја ли те ЗЗ, 
а ко га ќе ус пе ат да ја „фа тат“ 
по ли тич ки те ра да ри, ѝ ста ва ат 
ра бот но име Зо ран За ев. Ќе се 
по ја ви и ќе ис чез не на се оп што 
чу де ње на це ли от ма ке дон ски 
на род, кој во грч оче ку ва ко ја 
вре мен ска не по го да, бу ра или 
ме те ор ќе го исфр ли за пак да 
ис чез не без тра га и глас.

На пос лед но то пре ле ту ва ње 
стар ту ва ше со т.н. бом би, па ис-
чез на, а со опа шка та ни го оста-
ви СЈО, за по втор но да вле та во 
ор би та та со „пла тфор ма та“ и 
дво ја зич но ста во Ма ке до ни ја. 
Ште ти те се не сог лед ли ви ка ко 
за др жа ва та, та ка и за иден ти те-
тот на Ма ке до не цот. Со ог лед на 
фа ктот де ка и За ев е Ма ке до нец, 
по опре дел ба и по по тек ло, не-
ми нов но ми до а ѓа ед на мис ла од 
на ши от иде о лог и ре во лу ци о нер 
Го це Дел чев, кој пре крас но ги 
опи шал Ма ке дон ци те од тер кот 
на Зо ран За ев: „Јас не поз на вам 
друг на род што по ве ќе стра дал 
од пре дав ства та на сво и те си но-
ви-изро ди ка ко ма ке дон ски от. 
Исто ри ја та не па ме ти друг та ков 
при мер ко га еден ист на род, по 

тра ди ци ја, ја зик, ве ра, се раз де-
лу ва на раз ни спро тив ни стра ни, 
ед на од дру га по ту ѓи“.

И та ка раз де ле ни и раз бе га ни 
во де бе ла бу си ја, че кај ќи ја но-
ва та ди ре кти ва од Ти ра на или 
од Бри сел, од вре ме-на вре ме ќе 
се по ја ват со не кој „би сер“. Ме-
ѓу про сто рот го иско ри сту ва ат 
со нај цр на кам па ња про тив по-
ли тич ки от ри вал и акту ел на та 
власт (па тем и по бед ни ци на 
пос лед ни те пар ла мен тар ни из-
бо ри) пре ку нив ни те кла сич-
ни ме ди ум ски про па га то ри. 
Се раз би ра, ни ка де ги не ма на 
де ба та, оние кои тол ку мно гу 
пла чеа и ле ле каа за де ба ти. 
Са ми со се бе ди ску ти ра ат, се 
над му дру ва ат без ни нај ма ла 
по тре ба да го слуш нат спор тив-
ста ве но то мис ле ње. Ро го ви те 
на пред и пра во во ѕид! За да не 
ис чез нат це лос но од по ли тич-
ка та сце на, ќе пу штат не кој од 
КОС-ов ски те офи це ри, ка ко Ти-
то Пе тков ски, да ни ка же што е 
след но од мрач но то сце на рио 
за раз не би ту ва ње на др жа ва-
та. Па, ве ли де ка во на ред ни те 
ме се ци до маш ни и стран ски 
екс пер ти ќе де ба ти ра ат за про-
ме на на зна ме то, хим на та и на 
гр бот на Ре пуб ли ка Ма ке до-
ни ја?! Нѐ под го тву ва за ме ко 
при зем ју ва ње, она ка ка ко што 
нè под го тву ва ше Бор јан Јо ва-
нов ски де ка пр ва чи ња та вед-
наш тре ба да поч нат да учат 
ал бан ски ја зик. И по ова, кол ку 
и да зву чи кли ше, ре ал но ста 
е де ка Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
на ви сти на е на пад на та др жа-
ва. По тен ци рам, до маш ни ве ни 
ка жу ва ат де ка од пр во од де ле-
ние тре ба да учи ме ал бан ски, а  
стран ци ќе де ба ти ра ат за про-
ме на на ма ке дон ска та хим на, 
грб и зна ме! Очиг лед но де ка 
дла бо ко за га зив ме во пси хо ло-
шка вој на, со не из ве сен раз вој, 
но фа ктот де ка сме на пад на ти 
е – не по би тен!

Це ла кам па ња го слу шав ме 
Зо ран За ев ка ко ни збо ру ва 
за 30.000 де на ри пла та, 1.000 
евра по се мејс тво, вра ќа ње на 
ДДВ кај гра ѓа ни те, уки ну ва ње 
на ра ди о ди фуз на та та кса, де ка 
дво ја зич но ста е са мо во гла ви-
те на Гру ев ски и на Ми јал ков и 
де ка не бил раз бран во Швај ца-
ри ја. За на кра јот, се пак, од ег-
зи стен ци ја та-сто ма кот да удри 
ди рект но во ср це то. Да не беа 
Бу јар Ос ма ни и Ар тан Гру би, 
не ма ше ни да зна е ме што нѐ 
че ка би деј ќи Ха ле е ва та ко ме та 
кру же ше по ам ба са ди те кои му 
ја одре ду ваа тра е кто ри ја та по 
ко ја ќе оди, што да ка же и што 
да на пра ви.

Ко га сме кај ДУИ, ре жи се ри те 
на фил мот „Са мо у ни шту ва ње“, 
гос по да та Те у та Ари фи, Изет 
Ме џи ти и Нев зат Беј та, оче-
ку вам да ја до би јат на гра да та 
„Злат на ма ли на“ на след ни те 
из бо ри, и тоа ло кал ни, ка де што 
на сме тка та на нив но то са мо у-
ни шту ва ње ка ко фе никс ќе ги 
воз диг нат Мен дух Та чи и не го-
ва та ДПА. Но, за ова во не ко ја 
мно гу бли ска при го да.

На Зо ран За ев му е гу сто. Ова ра-
ко водс тво на СДСМ знае де ка не 
е 1995 го ди на и де ка на ро дот не 
го да ва сво е то. Се којд нев но по 
ули ци те во по ве ќе гра до ви во 
зем ја ва 60-70.000 гра ѓа ни про-
те сти ра ат про тив по ли ти ка та на 
СДСМ . По ве ќе од ед на тре ти на 
од нив гла са ле или се чле но ви 
на Со ци јал де мо крат ски от со јуз. 
Зна ат и оче ку ва ат де ка тен зи ја-
та рас те и де ка бро јот на не за до-
вол ни те од не го ва та по ли ти ка 
ќе ста ну ва сѐ по го лем и по го лем.

А, ко га на Зо ран За ев му е гу сто, 
тој вед наш го при ти ска цр ве-
но то коп че  и СЈО пра ви спе-
кта ку лар на прес-кон фе рен ци ја. 
На пос лед на та од нив, Ка ти ца 
Ја не ва се по жа ли де ка ин сти ту-

ци и те не го по чи ту ва ат СЈО и 
де ка ќе под не се туж би про тив 
нив. Да ма та  ни ка ко да сфа ти 
де ка СЈО не го по чи ту ва ат ни-
ту мно зинс тво то од  гра ѓа ни-
те на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. 
Ин сти ту ци и те не ја по чи ту ва-
ат за тоа што таа не е устав на 
ка те го ри ја, а гра ѓа ни те не ја 
по чи ту ва ат за тоа што иста та 
прет ста ву ва кла си чен ег зе ку-
тор на по ли ти ка та на СДСМ и 
не го во то ра ко водс тво. Мно гу 
по си лен е впе ча то кот де ка по-
ле ка СЈО се пре тво ра во „пе ач ко 
друш тво“ кое пре тен ди ра на 
„Злат на бу ба ма ра на го ди на та“, 
кое про пе ју ва ток му на да де на 
ин то на ци ја. 

Но, ра бо та та кај нас е да ле ку 
од пес на. Ду ри по ве ќе, со стој-
ба та во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
е мно гу се ри оз на. Единс тве на 
ин сти ту ци ја во оваа др жа ва со 
полн кре ди би ли тет да ден од 
гра ѓа ни те, да ден на не по сред-
ни из бо ри, е пре тсе да те лот на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, Ѓор ѓе 
Ива нов. Ту ка во на ред ни от пер-
и од ќе се кр шат коп ја та и ќе се 
од мо ту ва клоп че то за тоа во 
кој пра вец ќе про дол жи да се 
дви жи др жа ва та.

Ива нов тре ба да ја до не се од лу-
ка та во сог лас ност со Уста вот 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и 
во сог лас ност со на ци о нал ни-
те ин те ре си на Ма ке дон ци те 
и на си те ет нич ки за ед ни ци 
што жи ве ат во неа. Не тре ба 
да го де фо ку си ра ат ка кви би-
ло из ја ви од Бри сел, оној ист 
Бри сел што сто па ти по вто ри 
де ка не ма да се ме ша во фор-
ми ра ње то вла да, но не из др жа 
ср це ју нач ко -  се за ме ша. Па, ни 
ис пра ти ја абер пре тсе да те лот 
Ѓор ѓе Ива нов час по ско ро по-
втор но да го да де ман да тот. 
Ср це то на Евро па, слу чај но или 
на мер но, ка ко да за бо ра ва де ка 
е сѐ по из вес но оти во Фран ци-
ја ќе по бе ди Ма ри ле Пен, ко ја 

нај а ви из ле гу ва ње на зем ја та–
ос но вач од Европ ска та уни ја. 
И, за жал, гле да ме де ка ва ква 
енер ги ја ве ќе сѐ по ве ќе се ши-
ри и во Ита ли ја, Хо лан ди ја и 
Ун га ри ја... Имам чув ство де ка 
ЕУ се од не су ва ка ко да ма на ко-
ја ѝ отка жу ва ат три стен да на 
ср це то и го гу би пул сот, до де ка 
таа се фо ку си ра на мар ги ни те 
или на тоа да ли има фран цу ски 
ма ни кир на ра це те. Не тре ба 
да го де фо ку си ра ни ту ми ни-
сте рот на Ве ли ка Бри та ни ја 
за Евро па и за Аме ри ка, кој 
„слу чај но“ дој де на де нот ко-
га ДУИ од лу чу ва ше да ли ќе ги 
да ва пот пи си те за ман да тар на 
СДСМ?! Исти от тој, кој ни да де 
под др шка за пра ве ње ре фор-
ми со цел по бр зо зач ле ну ва ње 
на Ма ке до ни ја во Европ ска та 
уни ја, а при тоа не го ва та Ве ли-
ка Бри та ни ја ту ку што из ле зе 
од Уни ја та.

Што са кам да ка жам: Кра тко то, 
но и по дол го исто ри ско па ме те-
ње го во ри де ка при ти со ци од ко-
ја би ло стра на кон ма ке дон ски те 
по ли ти ча ри има ло, има и ќе има. 
При ти со ци те се за бо ра ва ат, но 
од лу ки те на на ши те по ли ти ча-
ри оста ва ат трај ни бе ле зи. Кој се 

се ќа ва од ка де сѐ не до а ѓаа при-
ти со ци во 1995 го ди на ко га го 
сме нив ме зна ме то? Ама горч ли-
ви от вкус во уста та и сме не то то 
зна ме - оста наа. Кој се се ќа ва на 
си те при ти со ци што до а ѓаа во 
2001 го ди на од екс дип ло ма ти и 
се га ве ќе за бо ра ве ни по ли ти ча-
ри за да се пот пи ше Рам ков ни от 
до го вор. Ама Стру га, Ки че во, а 
бо га ми и Скоп је до би ја но ва де-
мо гра фи ја и нов лик.

Одам на ве ќе не ва жи ма кси ма-
та де ка се кој на род зас лу жу ва 
она ква вла да ка ква што си из-
брал за тоа што вла ди те, па и 
по ли ти ча ри те, се мно гу че сто 
мен ли ва ра бо та, а на ро дот ги 
тр пи пос ле ди ци те и мо ра да 
жи вее со од лу ки те што тие ги 
до не ле во опре де лен исто ри-
ски пер и од. А, ова за Ма ке до-
ни ја не сом не но е исто ри ски 
пер и од. Си те се ед но душ ни 
де ка ток му се га ги ис пи-
шу ва ме исто ри ја та и 
ид ни на та. Пра ша-
ње то е са мо ка ква. 
Онаа ко ја ја по-
са ку ва ме или 
онаа ко ја мо-
ра ме. Мо ра-
ме ли?! �



Дво лич ност
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КОлУМНА

Пишува | Ацо Станковски

Ко га бри тан ски от ми ни стер 
за дол жен за Евро па и за 
Ази ја, гос по ди нот Дан кан, 

ќе дој де во офи ци јал на по се-
та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и 
ќе ви по ра ча де ка во оп што не 
до шол да се ме ша во вна треш-
ни те ра бо ти на др жа ва та, но 
де ка ја под др жу ва неј зи на та 
ин те гра ци ја во ЕУ и во НА ТО, 
то гаш се то тоа со си гур ност 
мо же те да го пре поз на е те ка ко 
ек ла тант на ма ни фе ста ци ја на 
дво лич ност. 

Не е проб ле мот во тоа што во 
овој бри тан ски по ли ти чар ќе 
пре поз на е те уште еден лаж го 
од ти пот на це ла та ар ми ја ва-
кви хи по кри ти што во огро мен 
број про де фи ли раа си те овие 
го ди ни низ на ша та та тко ви на, 
ту ку во горч ли ва та ре ал ност на 
ед но стра вот но пот це ну ва ње 
на на ша та ин те ли ген ци ја ка ко 
на род и ка ко гра ѓа ни. Впро чем, 
нај ве ро јат но де ка овој дип ло-
мат во си те нас не гле да ни што 
по па мет но од ја то број ле ри или 
ста до ов ци. 

Зо што, ако не кој, кој ту ку што 
из ле гол од ЕУ пре ку ре фе рен-
дум ско из јас ну ва ње на ре че но 
Брег зит, на гра ѓа ни те на Ре-
пуб ли ка ва им по ра чу ва де ка 
не го ва та вла да го под др жу ва 
зач ле ну ва ње то на Ма ке до ни ја 
во ЕУ, тоа ви е ка ко не кој, кој 
пред мал ку се спа сил од брод 
што то не, да ви пре по ра чу ва 
што по бр зо да се ка чи те на не-
го. И да по то не те. 

Но, од ка де та ква кон тра ди ктор-
ност, а, всуш ност, ед но стра вот но 
дво лич но од не су ва ње на бри тан-
ски те офи ци јал ни прет став ни ци, 
не што што го гле дав ме и сѐ уште, 
за жал, го гле да ме од нес мас ни от 
бри тан ски ам ба са дор. 

Не тре ба да се би де прем но гу 
па ме тен или го лем пси хо лог 
за вед наш да се сог ле да де ка 
си те овие прет став ни ци на ве ќе 
одам на про пад на та та им пе ри ја 
се, во ос но ва, ко рум пи ра ни слу-
ги на си те оние не о ли бе рал ни 
оли гар хи ски стру кту ри, кои 
по ле ка, но си гур но про па ѓа ат 
на по ли тич ка та сце на во за пад-
на та хе ми сфе ра. 

Ко га се слу чи ре фе рен ду мот за 
из лез од ЕУ, при кој гра ѓа ни те 
на Бри та ни ја ре ши ја да си ја 
по вра тат су ве ре но ста, ели та-
та ко ја вла де е ше со оваа др жа ва 
ло би ра ше про тив на пу шта ње-
то на Уни ја та и, со тоа, мно гу 
јас но ја ле ги ти ми ра ше сво ја та 
по зи ци ја. По тоа, про е вроп ски 
ори ен ти ра ни от пре ми ер Деј вид 
Ка ме рон под не се оста вка, а на 
не го во ме сто дој де ми ни стер ка-
та за вна треш ни ра бо ти, Те ре за 
Меј, ко ја, исто та ка, ло би ра ше 
за оста ну ва ње на Ве ли ка Бри-
та ни ја во ЕУ. 

Зо што, на при мер, пре ми ер ско то 
ме сто не го за зе де Бо рис Џон сон 
или Нај џел Фа раж, кои, всуш-
ност, и го до би ја ре фе рен ду мот 
ка ко нај екс по ни ра ни ли де ри 
на Брег зит. И ова е ви стин ско 

вле че ње за нос на бри тан ски те 
гра ѓа ни и гла са чи. 

Зар е мож но си те овие лу ѓе, кои 
жи ве ат во еден од нај ци ви ли-
зи ра ни те де ло ви од све тот, да 
би дат тол ку на ив ни? Би ре кол, 
ма ни фе сти ра ат по ли тич ко нез-
на е ње и иг но рант ност на ни во 
на иди о ти зам. 

Про сто то пра ша ње кое овие лу ѓе 
тре ба да го по ста ват е крај но ед-
но став но. Име но, зо што лу ѓе то 
што беа про тив Брег зит, се на-
и ме ну ва ни за ли де ри, кои ќе го 
из ве дат бри тан ско то кралс тво 
од ЕУ? Или, ако са ка те, во ста ро-
за ве тен стил – ка ко тоа Евре и те 
ќе за ми нат од Еги пет без водс-
тво то на Мој сеј, под прет по ста-

вка де ка не го во то ме сто го пре-
зел ток му фа ра о нот Рам зес?

Од го во рот е – ни ка ко! 

За тоа, единс твен ква ли фи ка тив 
за ова по ли тич ко ра ко водс тво, 
кое во це ла та сво ја но стал ги ја 
де фи ли ра ва му-та му, кол ку пом-
пез но, тол ку и гро теск но, е бан да 
дво лич ни из мам ни ци, во кои ни-
ка ко не смее да се има до вер ба. 

Ко неч но, нив на та рол ја во це ли-
от овој ге о по ли тич ки ха ос е да 
се до бие во вре ме, со на деж де ка 
ќе се при бе рат по страш ни те по-
ра зи, кои на ро ди те на нив ни те 
„царс тва“ во ни за им ги ис по ра-
чу ва ат. Зго ра на тоа, и по бе да та 
на До налд Трамп зна чај но им го 
скра ти ма не вар ски от про стор. 
А, за вол ја на ви сти на та, исти от 
фе но мен се слу чу ва и во САД, 
но поз на вај ќи го дос лед ни от и 
пра ви чен мен та ли тет на аме-
ри кан ски от на род, по себ но на 
оној дел, кој го под др жа но ви от 
аме ри кан ски пре тсе да тел, тоа 
та му ќе им оди мно гу по те шко, 
и, на кра јот, ќе за вр ши со ед но 
го ле мо ге не рал но чи сте ње на 
си те овие оп стру ктив ни не о-
ли бе ра ли стич ки елит ни по ли-
тич ки стру кту ри, кое мо же би 
ќе по трае ед но из вес но вре ме, 
но ќе би де ви стин ски и те мел но 
спро ве де но.

Во ова не тре ба да се има сом-
неж. Зо што овој про цес тре ба да 
би де ире вер зи би лен и да вро ди 
со еден, ба рем за ни јан са, пос ло-
бо ден и по пра ви чен свет. 

За тоа не ма по тре ба бри тан ска-
та вла де јач ка стру кту ра не до-
вет но да де фи ли ра по све тот. 
Во цр вен му дир со вој нич ки 
ко лан око лу по ја сот, ка ко што 
пра ви по мал ку ве ќе ка ри ка ту-
рал на та бри тан ска пре ми ер ка, 
Те ре за Меј, ко ја во друш тво то 
на пре тсе да те лот Трамп ве ли: 
- „Ние ве ќе не ма да се ме ша ме 
во вна треш ни те ра бо ти на дру-
ги те др жа ви“ – а уште во иста та 
при го да поч ну ва со ин си ну а ции 
и кле ве ти за Ру си ја и за Пу тин. 

Ка ква смеш на пуд ли ца. Ка де им 
е до сто инс тво то на нив но то ил-
ја да го диш но кралс тво? Или, и 
тоа го про да доа за грст фун ти 

стер лин зи или аме ри кан ски до-
ла ри – се ед но? 

Исто то ва жи и за „ху ма ни те 
Евро пеј ци“ од Бри сел. Се пак, 
нив на та хи по кри зи ја е да ле ку 
по нес мас на од онаа на остров ја-
ни те, кои се ко гаш пун кту ал ни и 
дос лед ни зна ат да го за ви тка ат 
се то тоа во про то ко ли и ру ти ни-
ра ни фра зи, ис пол не ти со по мо-
дар ска ци нич ност. 

Всуш ност, упра ву ва чи те со ЕУ 
од Бри сел се во то та лен ха ос. 
Од ед на стра на, при тис на ти од 
САД, а од дру га, од Ру си ја, овие 
из гу бе ни во ла ви рин ти те на 
НА ТО и ЕУ пу сто шот и ру и ни те 
изг ле да ат уп ла ше ни, па ду ри и 
па нич ни, ка ко да се наш ле сре де 
не кој хо ли вуд ски кош мар. 

Но, ту ка е дво лич но ста, а тие се 
се ко гаш во служ ба на не го во то 
ве ли чес тво, са мо тре ба да им се 
да дат ин струк ции. Ва ка, ед но-
став но, не зна ат што да чи нат, 
па ра бо тат по ста ро, она ка, ка ко 
отсе ко гаш ра бо те ле – суб вер-
зив но и дво лич но. 

Еве ви го и гос по ди нот Хан. Ед но 
збо ру ва ед наш, друг пат дру го, на 
ед ни им ка жу ва за „ова“, на дру-
ги те за „она“, и сѐ та ка до бе скрај. 

Мис ли те ли де ка мно гу се по тре-
се за нас? Иа ко бе ше бла го да рен 
за спре чу ва ње то на бе гал ци те 
од Бли ски от Исток со дос лед на 
ин тер вен ци ја на од бран бе ни те 
си ли на РМ, се га тоа во оп што 
не му е важ но. Се га тоа е ед но 
ис чез на то ми на то. 

Дво лич но ста цве та на се ка де, па 
и кај нас. Оз бо ру ва ња та со ка-
фе и со ци га ри од вче ра, де нес 
се пре фр ли ја на ин тер нет. Лу-
ѓе то се рас ко мо ти ја пред сво јот 
лап топ и ста наа ин ди скрет ни, 
им пул сив ни, вул гар ни, гру би и 
зло на мер ни. Нив на та прет по-
ста ве на хи по кри зи ја се га оста ва 
до ку мен та ци ја зад се бе и ја раз-
о ру жу ва и нај ма ла та не ве ри ца. 
Лу ѓе то, ла жеј ќи ги дру ги те де ка 
се по и на кви од прет по ста ве но то, 
поч наа да се ла жат са ми те се бе си. 
Тие што об ви ну ваа за ти ран ски 
ре жим, се га го гле да ат пре дав ни-
кот во ог ле да ло то при нив ни те 
ру тин ски по се ти во то а лет.  �



ЕКОНОМИЈА

Вложувањата на странците ја намалија невработеноста за 10 отсто
СТРаНСкИТе ИНВеСТИТОРИ ВеРуВааТ ВО екОНОМСкаТа ИДНИНа На ЗеМјаВа

Се проценува дека странските 
инвестиции последниве години 
придонеле да се намали невра-
ботеноста за околу десет про-
центи.Сепак, странските работо-
давци посочуваат на проблемот 
со обезбедување соодветен ка-
дар. Според нив, недостигаат 
кадри со средна стручна подго-
товка во речиси сите сектори. 
Од вработените 50.000 не треба 
сите да бидат доктори на науки. 
Треба да има и работници на кои 
ќе им биде обезбедена фер плата 
за достоен живот. Во спротивно, 
ќе размислуваат да заминат од 
земјава.

� Нашата цел е да вработуваме 
локални жители од земјава, но 
ако тие не се соодветно обра-
зовани, на начин корисен за 
бизнисот, не можете да оче-
кувате дека ќе ги вработиме 
– нагласуваат од ССИ.

Странските инвеститори исто-
времено се грижат и за локал-
ните фирми, ја интензивираат 
соработката со нив и го зголе-
муваат нивното интегрирање во 
синџирите на снабдувачи. 

Последните податоци на Народ-
ната банка на Македонија по-
кажуваат дека лани во Македо-
нија влегле странски директни 
инвестиции во износ од 358,5 
милиони евра, за 141,7 милиони 
повеќе од претходната година.

Статистиката на Централната 
банка покажува дека само во 
декември во земјава влегле ин-
вестиции од речиси 75 милиони 
евра. Поголем прилив е регис-
триран во февруари, март, август 
и во декември, додека одлив од 
30 милиони евра е регистриран 
во септември.

Најмногу странски инвестиции 
се влезени од Германија, Турција, 
Италија, Бугарија.

Регионот на ЈИЕ станува сè по-
атрактивен за странски вло-

дард и Пурс“ оцени дека ма-
кедонската економија има по-
тенцијал за развој под влијание 
на инвестициски прилив, но е 
потребно да се стабилизираат 
политичките текови.

Со слична проекција излезе и 
Европската комисија. Брисел 
очекува да се отвораат нови 
работни места во слободните 
економски зони, но и да се зго-
лемува извозот.

�голема е веројатноста дека 
надворешната рамнотежа ќе 
придонесе за пораст, како и за 
зголемување на извозот, каде 
што доминираат етаблирани 
странски производители. Се 
очекува и пораст на увозот, 
како одговор на зголемување-

Додека домашните ком-
пании почнуваат да ги 
чувствуваат последици-

те од политичката криза што 
ја притиска државава повеќе 
од две години, странските ин-
веститори засега се стабилни 
во работењето и имаат добро 
чувство за иднината. Иако дел 
од нив привремено ги одложија 
планираните вложувања, ниту 
една странска компанија не се 
повлече од македонскиот па-
зар. Според нив, добрата инвес-
тициска поставеност, спроведе-
ните реформи за подобрување 
на бизнис–климата, поволно-
стите во слободните економски 
зони се покажуваат како многу 
поважен фактор од негативни-
те политички влијанија.

�И покрај тешкотиите со по-
литичкиот систем во изми-
нативе две години, бизнис-
мените имаат добро чувство 
за иднината. Странските 
инвеститори се стабилни 
во работењето, а некои од 
нив за двојно го зголемија 

то на приватните и на јавните 
инвестиции, вклучително и 
новите и проширени производ-
ствени капацитети планирани 
од странските производители 
во слободните индустриски 
зони – се вели во прогнозата на 
Европската комисија.

Расте извозот од земјава кон 
странство, а се менува и струк-
турата.

�Порастот на извозот е придру-
жен и со промена на неговата 
структура кон производи со 
повисока додадена вредност, 
производи што порано ги не-
мало во структурата на изво-
зот или имале незначително 
учество – вели министерот за 
финансии, Кирил Миноски. �

жувања, но и конкуренцијата 
станува сè пожестока. Засега, 
Македонија со можностите што 
ги нуди за инвестирање се на-
метнува како еден од важните 
играчи во регионот, за што све-
дочат и бројките на ефектите од 
странските инвестиции.

Заради подобра економска идни-
на, многу домашни компании ин-
вестираат во посовремена и нова 
технологија и опрема, за да мо-
жат да бидат снабдувачи токму 
за одредени специфични произ-
води на странските инвеститори. 
Дополнително, соработката меѓу 
домашните компании и стран-
ските инвеститори резултира со 
креирање индиректни работни 
места, со што се мултиплицира 
ефектот од странската директна 
инвестиција.

Македонските компании веќе 
стануваат посакувани партнери 
за странските инвеститори би-
дејќи кога се снабдуваат од ло-
калниот пазар, им се намалуваат 
трошоците за производство.

Меѓународните финансиски 
институции очекуваат да 
продолжи трендот на влез на 
странски директни инвестиции 
во Македонија. Агенцијата за 
истражување рејтинг „Стан-

бројот на вработени. Дека 
субвенциите дадоа резулта-
ти, потврдува и фактот дека 
се обезбедени 50 илјади вра-
ботувања. Бројот на вработе-
ните потврдува дека одлуки-
те за поддршка не биле толку 
лоши. Да немаше субвенции, 
немаше да стигнеме до ова 
ниво на странски инвести-
ции – смета претседателот на 
Советот на странски инвести-
тори, Штефан Петер.

Според него, странските инвес-
тиции не се само вложувањата 
во слободните економски зони, 
туку и тие во другите сектори, 
банкарството, телекомуника-
циите, енергетиката, тексти-
лот. Странските инвеститори 
во Македонија соработуваат со 
повеќе од 5.000 домашни ком-
пании и, освен постојните ди-
ректни инвестиции, креираат 
и индиректни вработувања со 
што, според претседателот на 
ССИ, се зголемува учеството во 
економијата, а тоа се одразува 
врз БДП.

СЕ МОЖЕШ ДА ЗАБОРАВИШ, 
АМА ДАНОК НЕ!!

Приходите кои сте ги оствариле во земјата и во странство, во изминатата 2016 година, пријавете ги во 
Годишната даночна пријава:
✓  награди, бонуси и други надоместоци од работен однос;
✓  кирии (издавање на имот - закуп или подзакуп); 
✓  авторски права и права од индустриска сопственост; 
✓  дивиденди, учество во добивката и камати по заеми дадени на физички и правни лица; 
✓  капитални добивки од продажба на учество во капитал и недвижен имот; 
✓  добивки од лотариски игри на среќа, електронски игри на среќа, наградни игри и интерактивни игри на
     среќа, во износ поголем од 5.000 денари (по поединечна добивка);
✓  приходи од игри на среќа преку специјализирани странски интернет страници; 
✓  приходи од интернет (е-трговија; услуги извршени преку специјализирани страни пр. www.freelancer
     com, www.upwork.com и др.; поставување на реклами на сопствени интернет страни; прогнози (дојави)   
     на типови за спортски натпревари); 
✓  лични примања од странство за активности поврзани со работењето во Република Македонија; 
✓  работно сте ангажирани во амбасада, мисија на меѓународна организација...; и
✓  други дополнителни приходи, надвор од вашата редовна плата или пензија.

Годишната даночна пријава (ПДД-ГДП) преземете ја преку веб страницата или на шалтерите на УЈП.
Рокот за поднесување на Годишната даночна пријава е од 1 јануари до 15 март 2017 година.
Доколку сте регистриран корисник на е-Даноци, поднесете ја пријавата електронски преку 
https://etax-fl.ujp.gov.mk

ПОДНЕСИ ГОДИШНА ДАНОЧНА ПРИЈАВА ДО 15 МАРТ!

:
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се проценува дека странските инвестиции последниве години 
придонеле да се намали невработеноста за околу десет проценти. 
сепак, странските работодавци посочуваат на проблемот со 
обезбедување соодветен кадар. според нив, недостигаат кадри со 
средна стручна подготовка во речиси сите сектори

Пишува | Александрија Стевковска 



Бизнисот оваа недела Бизнисот оваа неделамакедонија

Увид во урбанистичките планови преку геопроталот на катастар
Граѓаните и бизнис-заедницата отсега 
можат да имаат увид во урбанистичките 
планови на целата територија на држа-
вата преку геопроталот на Агенцијата за 
катастар на недвижности преку новата 
електронска услуга. Станува збор за ус-
луга со која сите граѓани и бизнис-заед-
ницата можат преку електронски пат да 
проверат што е предвидено во нивната 
или во други парцели, што е предвидено 
во ДУП за градење… Со оваа алатка може 
да ги видат и цените на градежното 
земјиште. Тоа, практично, значи дека на 
геопорталот на Агенцијата за катастар 
на недвижности секој граѓанин може 
да види што има во неговата градежна 

 Во тек се подготовките за пуштање во 
оптек на првите пластични пари на ма-
кедонскиот пазар.

Се работи за банкнотите од 10 и од 50 
денари, кои ќе бидат пластични и кои 

Сите невработени лица на кои им се 
заканува социјален ризик и компа-
нии што сакаат да вработат вакви 
лица ќе можат да аплицираат за ус-
ловен паричен надомест за субвен-
ционирано вработување на лица 
од оваа категорија. Објавен е оглас 
за кредитирање правни субјекти за 
отворање нови работни места, како 
и кредитирање за самовработување 
преку отворање сопствен бизнис. 
Притоа на работодавците ќе им би-
дат понудени три вида поволности. 
Првата е шестмесечно субвенциони-

Пораст на просечните цени 
на енергентите во втората 
половина на 2016 година
Просечната малопродажна цена на 
електричната енергија за домаќин-
ствата во Македонија во второто 
полугодие на 2016 година изнесува 
5.081 денари по киловат-час, што 
претставува пораст од 1,2  отсто 
во споредба со првото полугодие 
од годината.

Според податоците на Државниот 
завод за статистика,  просечната 
цена на електричната енергија без 
данокот на додадена вредност за 
индустријата се движи од 3,206 
до 7,990 денари по киловат-час по 
групи потрошувачи. Просечната 
цена, пак, на природниот гас без 
данокот на додадена вредност за 
индустријата се движи од 12,842 до 
14,994 денари по нормален кубен 
метар по групи потрошувачи.

Најмногу директни 
инвестиции лани влегле од 
Германија и од Турција
Вкупните директни инвестиции во 
Република Македонија во деветте 
месеци од 2016 година изнесуваат 
199,45 милиони евра. Директни 
инвестиции, според објавените 
податоци на Народната банка на 
Република Македонија, изнесуваат 
105,45 милиони, а нераспределе-
но реинвестирање на добивката и 
дел од должничките инструменти 
е 93,63 милиони евра.

Според податоците, вкупните ди-
ректни инвестиции во првиот квар-
тал лани изнесуваат 106,91 милиони 
евра, а нераспределено реинвести-
рање е 91,51 милион евра. Во втори-
от квартал 36,07 милиони евра, а во 
третиот квартал 56,10 милиони евра, 
а нераспределено реинвестирање 
изнесува 14,54 милиони евра.

Најмногу инвестиции се пристиг-
нати од Германија 23,20 милиони 
евра, Турција 23,14, Италија 12,46 
милиони, Бугарија 11,72 милиони 
и Луксембург 11,48 милиони евра.

свет

„лидл“ отвора маркети 
 и во САД
Германскиот синџир дисконт-мар-
кети „Лидл“ ќе го прошири својот 
бизнис и преку океанот. Според пр-
вичниот план, компанијата ќе отво-
ри околу 100 маркети на источниот 
дел на САД до 2018 година.

„Лидл“ на локации низ 27 европски 
земји има повеќе од 10 илјади мар-
кети. Во следните неколку години, 
компанијата планира да отвори 
повеќе од 600 продавници низ САД.

Бугарија ја заврши 2016 
година со државен долг од 
6,7 милијарди евра
Државниот бруто-долг на Бугарија 
на крајот на декември минатата 
година изнесувал 6,7 милијарди 
евра, покажуваат податоците на 
Бугарската народна банка.

Државниот долг во однос на исти-
от месец во 2015 година е зголе-
мен за 1,1 милијарда евра.

Вкупниот надворешен долг на 
Бугарија, во кој влегува не само 
долгот на државата, туку и за-
должувањата на приватниот сек-
тор, во декември изнесувал 34,7 
милијарди евра, што е за 600 мили-
они евра повеќе во однос на една 
година претходно.

Бугарија е една од земјите со нај-
мал долг во ЕУ.

Еврозоната во февруари оствари 
најголем економски пораст во по-
следните шест години, покажуваат 
резултатите од истражувањата.

Лондонската компанија „ИХС Мар-
кит“ во месечниот извештај за еко-
номските активности на 19-члената 
еврозона наведе и дека во созда-
вањето на работните места се за-
бележани најдобри резултати во 

Пад на вредноста на фунтата

доколку сѐ се одвива според предвиде-
ната динамика, се планира кон крајот 
на годинава да бидат пуштени во оптек.

Лабораториските тестови покажале 
дека полимерните банкноти се дефор-
мираат и топат на температура од 120 
Целзиусови степени, што значи дека 
тие можат без оштетување да прежи-
веат во машините за перење, почисти 
се и потешки за фалсификување.

Банкнотите од десет и од педесет денари 
или во народот по популарно наречени 
книжни пари, требаше сукцесивно да се 
повлекуваат од оптек и да се заменат со 
кованите или т.н. железни пари во апое-
ни од 10 и од 50 денари. Од тие причини 
од 2013 година веќе не се ни печатат 
книжните банкноти во овие апоени.

последните девет и пол години и 
дека зголемувањето продолжува 
со порачките и со оптимизмот на 
компаниите.

Фунтата падна откако Трамп објави 
дека британската премиерка Тереза 
Меј се подготвува Шкотска потен-
цијално да закаже нов референдум за 
независност.

Фунтата која, како што оценува „Блум-
берг” е политички заложник на шкот-

скиот референдум во 2014 година, и 
утринава падна за 0,6 отсто, откако 
весникот, повикувајќи се на неимену-
вани извори во владата, објави дека Меј 
може да се согласи на ново изјаснување 
на Шкотска, но под услов гласањето да 
се одржи по британското излегување 
од Европската унија.

Еврозоната во февруари со 
најголем економски пораст

парцела и што е предвидено да се гради 
во неговата парцела и во соседството, а 
бизнис-компаниите може да видат кое 
земјиште е слободно според податоците 
од катастарот за целата територија на 
Република Македонија.Во моментов на 
Регистарот за градежно земјиште, по-
точно на веб-порталот веќе се објавени 
повеќе 1.000 урбанистички планови.

рање бруто-плата за вработување 
регистрирани невработени лица на 
кои им се заканува социјален ризик, 
со обврска работодавецот да ги за-
држи на работа уште најмалку шест 
месеци. Втората поволност е шестме-
сечно субвенционирање нето-плата 
за работодавци што ќе вработат не-
вработени лица на кои им се зака-
нува социјален ризик, и 60-месечно 
ослободување од плаќање придонеси 
од задолжително социјално осигуру-
вање. Третата поволност е шестмес-
ечно субвенционирање нето-плата за 
оваа категорија граѓани и 36-месечно 
ослободување од плаќање придоне-
си, со обврска работникот да биде 
задржан на работа дополнителни 
12 месеци.

Нови мерки за вработување 
на невработените на кои им 
се заканува социјален ризик!

Македонија ги добива првите пластични пари

Среброто долгорочно е 
поисплатливо од златото
Почетокот на 2017 година им донесе 
натпросечни приходи на тие инвести-
тори што сакаат да вложуваат во бла-
городни метали. Цената на златото во 
последните два месеца скокна за 8,9 
отсто, но порастот е поголем кај другите 
благородни метали, за кои се заинтере-

сирани инвеститорите. Така, среброто 
е за 15,3 отсто поскапо од цената што 
ја имаше во последниот ден од 2016 
година, додека цената на платината е 
повисока за 13,8 отсто.

Две причини можат да доведат до нагло 
поскапување на овие метали – прво е 
нестабилноста во САД и во Западна Ев-
ропа, а второ е пораст на стапката на ин-
флација во развиената економија. Ана-
литичарите сметаат дека порастот на 
цените на благородните метали нема 
да трае долго. Сепак, кај среброто се 
очекува поголем пораст на цената от-
колку кај златото. Се смета дека тие што 
ќе вложат во сребро, ќе имаат поголем 
профит од тие инвеститори што ќе вло-
жат во злато.
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ВЛАдо 
ЈоВАНоВСкИ

ЃорЃИ  
ПоП-АТАНАСоВ

Чувствувам достоин-
ство кај македонскиот 
народ, чувствувам хра-

брост и одважност. Чувствувам одговорност за 
сегашноста и за иднината. Чувствувам дека сите 
што се собрани овде имаат воловско срце јуначко, 
cor bovinum. Јас знам, сите ние кои долги години 
живееме во сиромаштија, дека без леб не се живее. 
Но, не се живее и без достоинство, колективно. Не 
сакам да бидам член на народ кој се самоукинал.

Во овие тешки времиња 
за Република Македо-
нија, не е доволно само 

еден дел од македонскиот народ да застане во од-
брана на својата земја; потребно е сите како еден 
да застанеме на нејзина страна. Ако не го сториме 
тоа сега и веднаш, ризикуваме наместо иднина, на 
својата земја да ѝ обезбедиме сигурна небиднина. 
Во името на нашите предци и во името на нашите 
идни поколенија, наша должност е да не дозволиме 
тоа да се случи.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
СоЛЗА  
ГрчЕВА

Доколку Заев не ста-
неше премиер, Заев 
ќе беше политички 
мртов и ќе беше из-
бркан од својата партија. Парадоксално, Заев 
ќе стане премиер како губитник на изборите 
со гласовите на тој што го руши на избори Али 
Ахмети. Зоран Заев го стави кечето на глава за да 
добие албански гласови, но ќе беше во состојба да 
направи сунет ако му беа потребни и гласовите 
на муслиманите од Беса.

ИЛИр  
куЛА

Син ми вознеми-
рен ми се јави пред 
две минути од стран-
ство и ме прашува: 
Мамо вистина сте ја продале Македонија? Tука 
сите весници пишуваат за тоа, кажи кога се 
протестите да купам веднаш карта. Што да му 
кажам…Тажно.

БИЛЈАНА 
ВАНкоВСкА

Предмалку од сигурни 
извори слушнав дека е 
вистина сето она за што 

пишуваше „Курир“ во врска со двојазичноста, ре-
золуцијата за геноцид, итн. За жал, денес протес-
тира дел од македонската популација, пред празна 
зграда, во која ќе треба да се всели ново-старата 
влада (СДСМ – нови, ДУИ – стари), а никој нема да 
протестира од Шарените пред парламентот каде 
нивните граѓански активисти и други претставни-
ци се претворени во марионети уште пред воопшто 
да почнат со работа! Толку од „револуцијата“ која 
се изеде самата себе.

Мислам дека во врска 
со црквата и со државата и со името има едно 
влијание, едно сценарио кое е поголемо и е на 
меѓународен план. Тој притисок е очигледен и 
во општеството, а подеднакво се врши влија-
нието и за промена на името, и на државата и 
на црквата, на нашиот јазик и на сѐ што е белег 
на македонската нација и општество. Она што 
во последните две и пол години ѝ се случува на 
државата е предавство, на нашите национални 
белези. Тука се јазикот, културата, грбот на на-
шата држава, химната. 

МИТроПоЛИТоТ 
ПрЕСПАНСко-
ПЕЛАГоНИСкИ,  
Г. ПЕТАр 
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Оваа година е потребен влез 
во НАТО и затоа нешто мора 
да се направи по прашањето 
за името, изјави тој во гос-
тувањето во емисијата „Топ 
тема“ на „Телма“.

� Со американските парт-
нери ние мора нешто да на-
правиме за името и влез во 
НаТО оваа година. Нешто 
мора да се направи на тој 
план. Влез во НаТО ќе нѐ 
дигне на едно ново ниво. 
Тука нешто мора да се на-
прави, дали со решение 
за името, дали со ФИРОМ, 
како не знам, ама ќе има 
начин, ќе има шанса, ќе се 

КАМЕН ОКОлУ 
ВРАТОТ НА 
МАКЕДОНИЈА

Љубомир Данаилов 
Фрчковски е име 
кое се врзува со сите 

темни настани од осамо с то-
јувањето на Македонија. Ед-
наш како експерт, другпат 
како политичар, тој учеству-
вал во сите штетни настани 
во историјата. На македон-
ската политичка сцена го 
лансира Бранко Црвенков-
ски и тоа како министер во 
неговите криминални влади. 
Заедно со уште неколку лич-
ности од СДСМ е најматниот 
лик кој Македонија некогаш 
го имала. 

Неговата биографија го пот-
врдува тоа. Како темен облак 
кој секогаш бил надвиснат 
над Македонија. Како ка-
мен околу вратот. Вгнезден 
тука некаде, во сивилото, 
27 години ја држи лопатата 
над гробот на Македонија. 
Од Во периодот од 1991 до 
1997 година бил министер 
во владата на Бранко Цр-
венковски, од 2000 до 2001 
година извршен директор 
на Фондацијата за страте-
гиски истражувања, бил и 
Советник на претседателот 
на Република Македонија за 
уставни прашања и кандидат 
на СДСМ за претседател на 
Република Македонија на из-
борите во 2009 г. Фрчкоски 

Љубомир Фрчкоски

Роден на:   
2 декември 1957 година во 
Скопје

Про фе си ја:   
Гробар на Македонија

бил еден од експертите 
вклучени во подготовката 
на Уставот на Република 
Македонија од 17 ноември 
1991 г., но и на амандманите 
на Уставот од 2001 година.

Овој човек во минатото по-
кажа дека е подготвен за 
личен интерес да кумува со 
шверц, кршења ембарго, да 
продава државни и нацио-
нални интереси, да корум-
пира и нуди поткуп.

Гледајќи наназад, оваа соле-
на чорба која денес ја сркаме 
можеби е зготвена токму во 
казанот на овој темен лик 
и неговиот поданик – Јуда 
Муртински. 

Фрчковски прв ја промо-
вираше идејата за Алба-
нец-премиер.

� концептот да се составу-
ва влада од една поголема 
коалиција и да има роти-
рачки премиер. што значи 
ротирачки премиер? Тоа 
значи албанец би дошол 
на премиерското место 
циклусно за две години - 
истакна Фрчкоски.

Фрчковски прв тргуваше и 
со името. Повторно го че-
шаат милионите долари за 
промена на името на држа-
вата. Овој пат благодарение 
на слугата од Муртино им 
го чувствува и мирисот, па 
со плунката која му надоаѓа 
во устата, растат и апетити-
те и нервозата. 

постави на маса тоа и треба 
таа шанса да ја грабнеме. 
Нам ни треба НаТО оваа го-
дина – вели Фрчковски.

Со ова Фрчковски практично 
го открива и вториот дел од 
планот на Зоран Заев, кој, по-
крај воведување двојазичност 
и федерализација на Македо-
нија, планира да го промени и 
името на државата.
Она што не можеше да ѝ го 
протне на цврстата маке-
донистичка власт, Фрч про-
фитерот му го поттурна на 
Јуда Муртински, а овој вла-
стољубец и среброљубец како 
тазе леб го проголта. � (Р.Р.)
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„Ало, до кто ре“ е на ви сти на ко ри сен и иско ри стен од гра ѓа ни те
здраВjе

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

СПе ЦИ ја лИСТ Д-Р ТаТ ја На Ба еВ Ска-Вуч кО ВИЌ, ДИ РЕ КТОР КА НА ЗДРАВ СТВЕН ДОМ - СКОП ЈЕ

„ало, до кто ре“ е ед но став на, но мно гу ко рис на 
ала тка. во те кот на 24 ча са гра ѓа ни те мо же да  
до би јат со од ве тен ме ди цин ски со вет, со од вет на  
симп то мат ска те ра пи ја за одре де на со стој ба и 
струч но ли це да ве упа ти што да пре зе ме те  
по на та му, об јас ну ва др Ба ев скаВуч ко виќ

в куп но 25 до кто ри 24 ча са на 
ден од го ва ра ат на по ви ци те 
на ма ке дон ски те гра ѓа ни на 

бро јот 02 15 123 или уште поз нат 
ка ко „Ало, до кто ре“. За по ве ќе од две 
го ди ни, цен та рот брои по ве ќе од 140 
ил ја ди ја ву ва ња, од нос но не дел но 
се ја ву ва ат ме ѓу 1.200 и 1.500. Во 
одре де ни слу чаи, ле ка ри те на „Ало, 
до кто ре“ ус пе а ле да спа сат и жи вот 
на мла до мом че кас на то од зми ја.

- Бро јот е ма кси мал но иско ри стен 
од си те. Ме ѓу тоа, нај че сто се ја ву-
ва ат нај ран ли ви те, ста ри те ли ца 
што, глав но, жи ве ат са ми, по тоа 
са мо хра ни ро ди те ли. Во пер и од 
на ви кенд и рас пуст бро јот се ко-
ри сти од мла ди ли ца, од адо лес-
цен ти – ве ли спе ци ја лист д-р Тат ја на 
Ба ев ска–Вуч ко виќ, ди ре ктор ка на 
Здрав ствен дом - Скоп је.

 По ви ку вач ки от цен тар „ало, до-
кто ре“ ра бо ти по ве ќе од две го ди-
ни. кој го со чи ну ва ти мот што од го-
ва ра на пра ша ња та на па ци ен ти те?
Ба еВ Ска-Вуч кО ВИЌ: Во сеп тем ври 
2014 го ди на поч на да ра бо ти по ви ку-
вач ки от број 02 15 123 или цен та рот 
за ин фор ма ции „Ало, до кто ре“, ед на 
ед но став на ала тка во здрав стве ни от 
си стем ко ја прв пат доб ли жу ва ва ков 
вид здрав стве ни ус лу ги до гра ѓа ни-
те на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. „Ало, 
до кто ре“ е сме стен во ба за та на Ит-
на та ме ди цин ска по мош во Скоп је, 
во бли зи на на по лик ли ни ка та „Бу-
ку решт“. По вр зан е со дис пе чер ски от 
цен тар на Ит на та ме ди цин ска по мош 
од Скоп је при Здрав стве ни от дом - 
Скоп је, а про е ктот е ор га ни зи ран и 
се ан га жи ра ни над вор од ра бот но то 
вре ме ко ле ги, спе ци ја ли сти, до кто-
ри, ме ѓу тоа, и пен зи о ни ра ни ко ле ги 
кои ра бо тат 24 ча са. До се га вкуп но 
бро и ме 25 до кто ри, и тие се 24 ча са 
до стап ни на гра ѓа ни те на овој број 
ко га има ат по тре ба.

 Да ли бро јот ста на пре поз нат лив?
Ба еВ Ска-Вуч кО ВИЌ: Прв пат ед на 
ва ква ус лу га се доб ли жи до гра ѓа ни-
те. Бро јот, на ви сти на, ста на пре поз-
нат лив. До де нес бро и ме по ве ќе од 

140 ил ја ди. Не дел но, таа број ка се 
дви жи ме ѓу 1.200 и 1.500 ја ву ва ња, 
го во рат на ши те из ве штаи. Во пер и о-
дот на одре де ни си ту а ции и со стој би, 
ка ко што бе ше еле мен тар на та не по-
го да со поп ла ви те, зем јо тре сот, по тоа 
пер и о дот на рес пи ра тор ни и гри поз-
ни со стој би, бро јот рас те и се дви жи 
ме ѓу 1.700 и 2.000 ја ву ва ња не дел но. 
Про се кот, глав но, е ме ѓу 1.200 и 1.500 
ја ву ва ња. Ги сле ди ме по тре би те на 
гра ѓа ни те. При одре де ни си ту а ции, 
ка ко овие што прет ход но ги на бро јав, 
се зго ле му ва бро јот на ко ле ги те што 
се во одре де на сме на. „Ало, до кто ре“ 
е ед но став на, но мно гу ко рис на ала-
тка. Во те кот на 24 ча са гра ѓа ни те мо-
же да до би јат со од ве тен ме ди цин ски 
со вет, со од вет на симп то мат ска те ра-
пи ја за одре де на со стој ба и струч но 
ли це да ги упа ти што да пре зе мат 
по на та му. „Ало, до кто ре“ ни ту ле ку ва 
ни ту ди јаг но сти ци ра пре ку те ле фон. 
Ед но став но, се кој чо век во одре ден 
мо мент има по тре ба да се обра ти 
на струч но ли це за да до бие со од-
ве тен со вет.

 кој нај че сто се ја ву ва на 02 15 
123?
Ба еВ Ска-Вуч кО ВИЌ: Бро јот е ма-
кси мал но иско ри стен од си те. Ме ѓу-
тоа, нај че сто се ја ву ва ат нај ран ли ви-
те, ста ри те ли ца што, глав но, жи ве ат 
са ми, по тоа са мо хра ни ро ди те ли. Во 
пер и од на ви кенд и рас пуст бро јот се 
ко ри сти од мла ди ли ца, од адо лес-
цен ти. Илу стра тив но, ед на мај ка што 
е са ма до ма, не мо же да оти де на ле-
кар ако де те то има 40 тем пе ра ту ра, 
нај ед но став но ѝ е да го по ви ка овој 
број и да до бие со од ве тен со вет. Или 
мла ди те, ако кон су ми ра ле по ве ќе 
ал ко хол, па не ко гаш не зна ат или 
не мо жат да се спра ват, а срам им е 
или страв од ро ди те ли те, го ко ри стат 
овој број. Пред да се фор ми ра „Ало, 
до кто ре“, единс твен број на кој мо-
жеа да се ја ват гра ѓа ни те бе ше тој 
на Ит на та ме ди цин ска по мош ка ко 
пр ва ли ни ја на здрав стве на ус лу га 
или со вет. Со „Ало, до кто ре“ ус пе ав-
ме за 30 про цен ти да го ос ло бо ди-
ме Дис пе чер ски от си стем на Ит на-
та ме ди цин ска по мош од со стој би 
и си ту а ции што не се за не го. Два та 
цен три се по вр за ни. Ако ко ле га та 
од „Ало, до кто ре“ сме та де ка по ви-

кот е за Ит на ме ди цин ска по мош, 
тој го пре пра ќа бро јот и по на та му се 
пре зе ма ат ин тер вен ции и обрат но. 
Та ка си по ма га ме во си сте мот, да се 
си сте ма ти зи ра ат ра бо ти те и бро јот 
194 да би де рас то ва рен би деј ќи тоа 
е служ ба за ит ни слу чаи.

 кои се нај че сто по ста ву ва ни те 
пра ша ња?
Ба еВ Ска-Вуч кО ВИЌ: Про ме ни 
по вр за ни со кли мат ско то вре ме, 
про ме ни на рас по ло же ни е то кои 
се по вр за ни со кли мат ско то вре ме. 
Гра ѓа ни те се ја ву ва ат и за одре де на 
ди јаг но стич ка про це ду ра, че сто се 
ја ву ва ат мла ди мај ки за да се кон-
сул ти ра ат за одре де на вак ци на, за 
ре ак ци и те што ги пре диз ви ку ва таа. 
Пе ри о дот на ти неј џерс тво и пу бер тет 
знае да би де тур бу лен тен, па ти неј-
џе ри те не ко гаш има ат по тре ба да 
раз го ва ра ат со не кој друг, а тоа да 
не е ро ди те лот. Ток му во таа на со ка 
мла ди те ни да доа иде ја - во те кот 
на го ди на та да офор ми ме по се бен 
по ви ку вач ки број во со ра бо тка со 
МВР за мла ди и адо лес цен ти. Мно-
гу е важ но да зна ат ка де мо же да се 
обра тат за да во одре де ни си ту а ции 
им по мог нат струч ни ли ца. Ста ти сти-
ка та по ка жу ва де ка нај го ле ми от број 
со о бра ќај ни не сре ќи, глав но, се од 
мла ди во ал ко хо ли зи ра на со стој ба.

 Си гур но има и ин те рес ни мо мен-
ти кои би мо же ле да ги спо де ли ме 
со јав но ста. Во не кол ку си ту а ции 
ти мот на „ало, до кто ре“ спа сил лу-
ѓе од си гур на смрт?
Ба еВ Ска-Вуч кО ВИЌ: Има и та кви 
си ту а ции. Ед на од нив е слу ча јот од 
ле то то 2015 го ди на. При пла ни на ре-
ње на двај ца дру га ри во источ на Ма-
ке до ни ја, ед ни от бил кас нат од зми ја. 
Тие би ле при лич но од да ле че ни од 
гра дот и од здрав стве на уста но ва. 
Се ја ви ле на „Ало, до кто ре“ и от та-
му до би ле со вет ка ко да по ста пат 
до сим ну ва ње то во гра дот и ка де 
мом че то да при ми се рум. На тој на-
чин е спа сен жи вот на мла до мом че. 
Број ни се слу ча и те кај ро ди те ли кои 
не се во мож ност да дој дат до ле кар 
и се со ве ту ва ат ка ко да се на ма ли 
тем пе ра ту ра та на де те то. Мно гу се 
страш ни мо мен ти те на кон вул зии 
или гр че ви кај де ца та, по вра ќа ња, 

ди ја ре ја, ко га е мож но де те то да де хи дри ра. Има ше 
слу чај ко га ста ра же на што жи вее са ма се по па ри ла 
со вре ла во да, а ти мот на „Ало, до кто ре“ ја со ве ту ва 
ка ко да по ста пи во та ква си ту а ци ја. По та кви си ту а-
ции че сто се слу чу ва дел од гра ѓа ни те да се ја ват и 
да се заб ла го да рат за по мо шта.

 што ја од бе ле жи 2016 го ди на во „ало, до кто ре“?
Ба еВ Ска-Вуч кО ВИЌ: За вре ме на поп ла ви те им по-
мог нав ме на мно гу на ши гра ѓа ни да до би јат со од ве тен 
со вет ка ко да се спра ват со пос ле ди ци те од поп ла ва та. 
Во о би ча е но по ма га ме и спра ву ва ње со пос ле ди ци од 
топ ло вре ме. Сле ду ва ше пер и од ко га имав ме не кол ку 
пос ле до ва тел ни зем јо тре си. Стра вот и па ни ка та си 
го на пра ви ја сво е то и во тој пер и од беа мно гу број ни 
ја ву ва ња та. Кра јот на го ди на та и по че то кот на 2017 
го ди на го од бе ле жаа пос ле ди ци те од спра ву ва ње со 
сту де но то вре ме. Не ко гаш до стиг ну вав ме и до 2.000 
ја ву ва ња во те кот на де нот. Искус тво то и ста ти сти-
ка та што ја има ме по ка жу ва ат де ка „Ало, до кто ре“ е 
на ви сти на ко ри сен и иско ри стен од гра ѓа ни те.

 кои се но ви ни те што ги пла ни ра Здрав ствен дом 
- Скоп је?
Ба еВ Ска-Вуч кО ВИЌ: Здрав ствен дом - Скоп је прет-
ста ву ва нај го ле ма јав на здрав стве на уста но ва во Ма-
ке до ни ја и ја по кри ва те ри то ри ја та на Скоп је и окол-
ни те на се ле ни ме ста. Ста ну ва збор за 17 оп шти ни на 
ни во на при мар на и се кун дар на здрав стве на за шти та. 
Единс тве на е Ит на та ме ди цин ска по мош, де вет де-
жур ни ноќ ни пун кта, и во таа на со ка ви зи ја та на 
ме на џер ски от тим е да ги доб ли жи здрав стве ни те 
ус лу ги до гра ѓа ни те. Во из ми на ти те не кол ку го ди ни 
се отво ре ни но ви 25 спе ци ја ли стич ки ка би не ти во 
по лик ли ни ки те. Во 2016 го ди на има ме се дум но ви 
спе ци ја ли стич ки ди јаг но стич ки про це ду ри кои се 
поч на ти во Здрав стве ни от дом - Скоп је, има ме пре зе-
ме но 35 спе ци ја ли сти од при ват но во јав но здрав ство. 
Си стем ски пра ви ме ра ци о на ли за ци ја на здрав стве-
ни те ус лу ги, го рас то ва ру ва ме тер ци јар но то здрав-
ство. Ми на та та го ди на ја за вр ши ме со 95 про цен ти 
на комп лет но обра бо те ни на ши па ци ен ти на ни во на 
се кун дар на здрав стве на за шти та. Тоа зна чи де ка са мо 
пет про цен ти од па ци ен ти те се пре пра те ни на тер-
ци јар но ни во. Тоа ги скра ту ва ли сти те на че ка ње. 
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КУлТУРА

ПРе ТСе Да Те лОТ На ДПМ, Ве ле СМИ леВ СкИ, За ју БИ ле јОТ На аСО ЦИ ја ЦИ ја Та, 
СТа Ту СОТ На ПИ Са Те лОТ, Ма ке ДОН СкИ ОТ ја ЗИк...

� Друш тво то на пи са те ли те 
на Ма ке до ни ја од бе ле жи 70 
го ди ни по сто е ње. Во те кот на 
овие се дум де це нии пи са тел-
ска та асо ци ја ци ја одо леа на 
кул тур ни те, тран зи ци ски те, 
оп штес тве ни те и на еко ном-
ски те пре диз ви ци. ка ко гле-
да те се га на пер и о дот зад нас?
СМИ леВ СкИ: Се ко ја фа за од оп-
штес тве ни от раз вој но се ше ни-
за пре диз ви ци во из на о ѓа ње то 
со од вет ни по зи ции од кои ДПМ 
учес тву ва ше со сво и те тво реч ки 
и ор га ни за ци ски по тен ци ја ли. 
Ние мо же ме да збо ру ва ме кон-
крет но за  ас пе кти те на тој раз-
вој во кој до мот на ма ке дон ски те 
пи са те ли се ја ви ка ко кон стан-
та, сре ди ште и из вор на идеи, 
про мис лу ва ња и дејс тву ва ња 
во рам ки те на гло бал ни те оп-
штес тве ни дви же ња. Тие ас пе-
кти се важ ни и не од мин ли ви, 
но ин те рес но е да се свр ти вни-
ма ни е то на тоа што прет ста ву ва 
гла вен мо тив на пи са тел ско то 
здру жу ва ње, на за ед нич ко то 
дејс тву ва ње на  авто ри те што 
во из ми на ти от пер и од го ба раа и 
на о ѓаа за ед нич ки от име ни тел и 
ин те рес во  асо ци ја ци ја ка ко што 
е ДПМ. Пра ша ње то е су штин ско 
би деј ќи тво реш тво то е изра зи-
то ин ди ви ду ал на ра бо та и се-
кој автор е свет за се бе, со свои 
спе ци фи ки и опре дел би, со свои 
мо тив ско-те мат ски и стил ско-
израз ни ка ра кте ри сти ки и, што 
е осо бе но важ но, со свое ме сто на 
ска ла та на вред но сти, кое, ме-
ѓу тоа, е по сто ја но из ло же но на 
евен ту ал ни по ме сту ва ња што ги 
ус ло ву ва но ва та кон сте ла ци ја 
во раз во јот на ли те ра ту ра та со 
по ја ву ва ње но ви авто ри, но ви 
де ла, но ви естет ски до стре ли. 
Во си от тој про цес се ја ву ва ле 
и ќе ја ву ва ат спро тив ста ве ни 

ста во ви, кои по вре ме но пре ми-
ну ва ле во же сто ки по ле мич ки 
су ди ри, но за умет но ста тоа е 
со се ма при род но и про ду ктив-
но. Раз лич но ста во оваа об ласт 
прет ста ву ва ко хе зи ска си ла, бо-
гат ство и се ко гаш отво ре на мож-
ност и пот тик за но ви по стиг ну-
ва ња. От ту ка, ни кој и ни ко гаш 
не ма пи са те ли те да ги ста ви под 
ка па та на ед на оп ци ја, ни ту идеј-
на, ни ту естет ска, и тоа е фа ктот 
што ДПМ, ка ко асо ци ја ци ја, и неј-
зи ни те мно гу број ни чле но ви го 
по ка жаа на нај у бав мо жен на чин 
во си от из ми нат пер и од од се-
дум де це нии. Во овој кон текст 
из во нре ден при мер е ма ке дон-
ска та кни жев на кон фрон та ци ја 
од пе де сет ти те и од ше е сет ти те 
го ди ни на ми на ти от век, ко ја, 
глав но, се ар ти ку ли ра ше пре ку 
дејс тву ва ње то на Друш тво то 
на пи са те ли те на Ма ке до ни ја. 
Во тој пер и од, со по ле ми ки те 
низ кои, то гаш сѐ уште мла да-
та ма ке дон ска кни жев ност, ги 
отво ра ше сво и те гле ди шта и 
го фа ќа ше че ко рот со раз ви е-
ни те европ ски ли те ра ту ри, се 
ја ву ваа и се афир ми раа зна чај ни 
ими ња, кои де нес прет ста ву ва ат 
до сто инс тво на ма ке дон ски те 
ли те ра ту ра и кул ту ра. Оп штес-
тве ни те, еко ном ски те, со ци јал-
ни те и по ли тич ки те те ко ви се 
еле мен ти на тоа што, ус лов но, 
зна чи оп шта рам ка и ние тоа го 
раз би ра ме ка ко ре ал ност во ко ја 
ДПМ су штес тва ва со умет нич-
ка и со кни жев на деј ност, што е 
ва жен и пре поз нат лив бе лег во 
ма ке дон ска та кул ту ра.

� ка ко пи са тел ска асо ци ја ци-
ја на сто ју ва те да соз да де те 
кли ма за со о чу ва ње со важ-
ни те и не од мин ли ви пра ша-
ња за ста ту сот на пи са те лот, 

Ста ту сот на пи са те лот 
се гра ди и бра ни со  
вред но сти

за не го во то ме сто и уло га во 
кул тур ни те и оп штес тве ни 
про це си, за до сто ен трет ман 
на кни га та и за за шти та на 
автор ски от труд. кој е Ва ши-
от став за овие пра ша ња? 
СМИ леВ СкИ: Ос но вен при о ри-
тет во про гра ма та и дејс тву ва-
ње то на ДПМ, во си те фа зи  во 
из ми на ти те се дум де це нии бе-
ше пре зен та ци ја и афир ма ци ја 
на кни га та, на кни жев но то де-
ло ка ко умет ност на пи ша ни от 
збор, со естет ски вред но сти што 
прет ста ву ва ат  не од мин ли ва, 
су штин ска и сил на ком по нен та 
во одре ду ва ње то на ста ту сот 
на пи са те лот во оп штес тве ни те 
и кул тур ни про це си, што, пак, 
ди рект но вли јае и на за шти та-
та на не го ви от автор ски труд. 
Вред нос ни от ас пект бе ше и 
оста ну ва ос но вен бе лег во раз-
лич ни те фор ми на ре а ли зи ра ње 
на про гра ма та и тоа е тоа што 
дејс тву ва мо ти ви рач ки во по-
стиг ну ва ње то но ви рам ни шта 
во акту ел ни те про це си на со вре-
ме на та ма ке дон ска ли те ра ту ра 
во си те жа нро ви, во об ла ста на 
по е зи ја та, ро ма нот, рас ка зот, 
дра ма та, во ли те ра ту ра та за 
де ца. Зна чи, ко га збо ру ва ме за 
актив но сти те со кои пул си ра 
до мот на ма ке дон ски те пи са-
те ли, ние, пред сѐ, збо ру ва ме за 
кни жев но до сто инс тво што го 
прет ста ву ва ли це то на ДПМ и на 
не го ви те 540 чле но ви од си те 
ге не ра ции. Во те кот на оваа, ние 
ја на ре ку ва ме ју би леј на го ди на, 
на ша та асо ци ја ци ја ќе ја об ја ви 
кни га та „Ма ке дон ски пи са те ли“ 
со ис црп ни био-биб ли о граф ски 
бе ле шки на си те чле но ви и тој 
збор ник ќе би де по ка за тел за 
тоа ка ков влог за ма ке дон ска-
та кул ту ра прет ста ву ва ДПМ. 
Таа кни га ќе би де по ка за тел за 
тоа де ка ни за круп ни лич но-
сти ги вгра ди ле сво и те ими ња 
и сво и те де ла во ле то пи сот на 
ма ке дон ска та пи са тел ска асо-
ци ја ци ја и тоа е гор дост не са мо 
за ДПМ, ту ку, пред сѐ, на ма ке-
дон ска та ли те ра ту ра и кул ту ра. 
По тсе ту вам на овие ос но ви, врз 
кои се раз ви ва ше и оп сто ју ва ше 
ДПМ, за да мо жам ди рект но да 
од го во рам на ва ше то пра ша ње, 
де ка, всуш ност, ста ту сот на пи-
са те лот се гра ди и се бра ни са мо 
со вред но сти.

ја зи кот, се мис ли на жи ви от и жи во тво рен ја зик, не приз на-
ва вре мен ски и про стор ни гра ни ци. ова оп што ме сто, што 
се од не су ва на си те ја зи ци, има осо бе но зна че ње за ма ке-
дон ски от ја зик, со ог лед на исто ри ски те тра у ми и не прав-
ди над со ве ко ви уг не ту ва на та и рас пар чу ва на ма ке дон ска 
зем ја, ве ли сми лев ски
Раз го ва ра ше |  Не ве на По пов ска
Фото |  Aлександар Ивановски
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култура
Книжарницата „матица“ 

препорачува:

4
Ќерки на  

судбината
тара

Хајланд

100 НајуБаВИ СлИкИ На СИТе ВРеМИЊа

  

излегувај
Get out

заработка: 33.400.000 $

жанр: хорор
режија: Џоран Пилг

актери: Даниел Калалуја, 
 алисон Вилијамс,  

Бредли Витфорд

лего Бетмен филм
LeGo Batman movie

ззаработка: 19.200.000 $

жанр: анимиран
режија: Крис Мекеј
актери: Вил арнет,  

Мајкл Кера,  
Розарио Девсон

Џон виК : поглавје 2
John Wick: chapter 2

заработка: 9.400.000 $

жанр: трилер
режија: Чад стахелски

актери: Киану Ривс,  
Рикардо скамаршо,  

Иан Мејшајн

големиот КинесКи ѕид
the Great WaL

заработка: 9.100.000 $

жанр: акција
режија: Јимоу Занг

актери: Мет Дејмон,  
тиан Јинг,  

Вилијам Дефо

педесет нијанси 
потемно

FiFty shades darker

заработка: 7.800.000 $

жанр: драма
режија: Џејмс Фолеј

актери: Дакота Џонсон,  
ерик Џонсон,  
Џејми Дурнан

ТоП 5 НАЈГЛЕдАНИ фИЛМА  
          во САД викендов

1
двојничка
тес
Геритсен

3
гостинот на 
папата
Владимир  
Волков

5
горчливо
срце
Виктор дел
арбол

2
окото на  

црвениот цар
сем  

Истланд

„Мртва природа со 
јаболки“ е дело на Пол 
Сезан, француски сликар 
чие дело претставува 
премин меѓу импресио-
низмот од крајот на 19. 
век и кубизам од 20. век. 

Сезан е еден од најзна-
чајните личности на 
француското и европско 
сликарство. 

Историчарите на уметноста сметаат дека Сезан, Ван Гог и Гоген се 
претставници на постимпесионизмот. �

„Мртва природа со јаболки“ од Пол Сезан

КУлТУРА
� ДПМ во из ми на ти те се дум 
де це нии обе ди ни го лем број 
пи са те ли и ин те ле кту ал ци, 
кои сво и те за лож би ги ос-
тва ру ва ле во си те кни жев ни 
жа нро ви тво реј ќи на сво јот 
мај чин ја зик. Во ус ло ви ко га се 
со о чу ва ме со мно гу број ни пре-
диз ви ци, на ша та ли те ра ту ра 
во све тот бе ле жи ус пе си. Да ли 
е тоа, мо же би, уште еден до каз 
де ка, на ви сти на, „ја зи кот е на-
ша та единс тве на та тко ви на“?  
СМИ леВ СкИ: Ја зи кот, се мис-
ли на жи ви от и жи во тво рен ја-
зик, не приз на ва вре мен ски и 
про стор ни гра ни ци. Ова оп што 
ме сто, кое се од не су ва на си те 
ја зи ци, има осо бе но зна че ње за 
ма ке дон ски от ја зик, со ог лед на 
исто ри ски те тра у ми и не прав ди 
над со ве ко ви уг не ту ва на та и 
рас пар чу ва на ма ке дон ска зем-
ја. Та му ка де што се збо ру ва, се 
пи шу ва и се чи та на ши от мај чин 
ја зик, та му е на ша та та тко ви-
на. Ма ке дон ски от ја зик про дрел 
на ре чи си си те ме ри ди ја ни и, 
што е осо бе но важ но, се за др-
жал низ вре ме то, се раз ви вал, 

се осо вре ме ну вал, се нор ми рал 
ка ко си те дру ги ја зи ци во све тот. 
Ма ке дон ски от ја зик има сво ја 
бо га та исто ри ја, ви со ко на уч но 
ве ри фи ку ва на и пре ве ду ва на во 
све тот, на пи ша на од пр ви от пре-
тсе да тел на ДПМ, го ле ми от по ет, 
лин гвист и кни же вен на уч ник 
Бла же Ко не ски, најб ле ска ва та 
лич ност на ма ке дон ски от 20 век, 
чи е што на уч но и по ет ско де ло 
се над гра ду ва на ос тва ру ва ња-
та на ма ке дон ски те ве ли ка ни 
Кр сте Ми сир ков и Ко чо Ра цин. 

Од ас пе ктот на Друш тво то на 
пи са те ли те на Ма ке до ни ја, факт 
е де ка не го во то фор ми ра ње во 
1947 го ди на има мно гу под ла бо-
ки ко ре ни со иде ја та за здру же-
но дејс тву ва ње на ма ке дон ска та 
ин те ли ген ци ја и твор ци те, во 
пер и о дот пред да има ме ко ди-
фи ку ван ма ке дон ски ја зик, во 
те кот на 19 и пр ви те де це нии 
на 20 век.  Име но, тре ба ше да се 
из ми не долг пер и од, од вре ме то 
на Пеј чи но виќ и на Џи нот, Ми-
ла ди нов ци и Пр ли чев, Ми сир ков 
и Чу пов ски, Ра цин и Вап ца ров, 
сѐ до де нот на фор ми ра ње то на 
ДПМ, ко га  за прв пат во сво ја та 
исто ри ја ма ке дон ски те пи са те-
ли го одре ду ва ат, пре ку ин сти ту-
ци о нал но здру жу ва ње, ста ту сот 
на тво ре цот ка ко под виж ник на 
раз вој ни те про це си во об ла ста 
на умет но ста и на кул ту ра та. 
Од де не шен ас пект, еви дент но 
е де ка из ми на ти те се дум де сет 
го ди ни на ДПМ се ис пол не ти со 
бо га та и зна чај на деј ност, ко ја, 
во име то на прет ход ни ци те, нѐ 
об вр зу ва нас и ге не ра ци и те што 
до а ѓа ат по нас. �
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 ИВаН БекјаРеВ, акТеР ВО „ЗОНа ЗаМФИРОВа 2“

Раз го ва ра ше |  Нлександра М. Бундалевска
Фото |  Aлександар Ивановски

Имав среќа да глумам во 
многу познати сериИ
Популарноста на улогата во новата серија често ја 
победуваше популарноста во старата серија. Така прво беше 
серијата „Бањица“, која, на еден начин, и ме прослави и за 
која во анкета на македонскиот весник „Вечер“ бев прогласен 
за телевизиска личност на годината во тогашна Југославија во 
конкуренција со Линда Еванс и „Династија“, вели Бекјарев во 
интервју за „Република“

СцЕНА

� Во филмот „Зона Замфи-
рова 2“ го толкувате ликот 
Стратимир. кој е Стратимир? 
Може ли да ни кажете нешто 
повеќе за ликот?
БекјаРеВ: Стратимир е нови-
нар во филмот. Тој е хроничар 
на времето во кое се одигрува 
дејството. Можеби е и шпион. 
Во секој случај, тој запишува 
што се случува во местото и, 
се разбира, тоа го објавува во 
весниците. Можеби тоа е и 
„жолт печат“ бидејќи објаву-
ва и трачеви. Тоа не е голема 
улога, но е многу ефектна. Сите 
ние старите актери во „Зоне 
Замфирова 2“ сме во служба 
на младите актери, кои се од-

лични . Ние сме поддршка на 
младите актери, кои ги играат 
главните улоги. Ние повозрас-
ните играме споредни улоги. 

� Вашето потекло е од Маке-
донија. Дали доаѓате често 
тука? Имате ли роднини и 
пријатели во Македонија?
БекјаРеВ: Па да, доаѓам често. 
Имам и пријатели и роднини. 
Во Белград сме само јас и мојот 
брат со своите семејства, а сите 
други роднини ни се во Скопје 
и во Гевгелија. Доаѓам често, но 
би можел и почесто. 

� Имате богата актерска ка-
риера, како на филмското 

платно, така и во театар. 
Имате ли нешто посебно да 
издвоите?
БекјаРеВ:  Па, сигурно, најдо-
бар е тој период, кој, за среќа, 
беше долг, повеќе од 30 годи-
ни бев член на „Југословенско 
драмско позориште“ во Бел-
град. Последните 20 години, 
главно, се префрлив во педаго-
гија. Работев како професор на 
академија и сега сум пензионер. 
Се пензионирав како професор. 
Но, актерите никогаш не одат в 
пензија. Јас и понатаму работам. 
Еве сега на филм, снимив уште 
еден филм, чијашто премиера 
беше во јануари. Сега треба да 
почнам да работам една серија. 
Имам една претстава во театар. 
Мислам дека со таа претстава 
наскоро ќе биде организира-
на и турнеја низ Македонија. 
Претстават се вика „Риалити 
пресметка“. Текстот е на но-
винарот Вања Булиќ. Во прет-
ставата има три лика, кои ги 
толкуваме јас, Даница Јефтиќ и 
Игор Дамјановиќ. Мислам дека 
таа претстава многу брзо ќе ја 
види и македонската публика. 
Има работа, тоа е најважно.

� Дали улогата на Стеван кур-
чубиќ Ви ја одбележи кари-
ерата?
БекјаРеВ: Па, да. Јас имав 
среќа да глумам во една во 
друга серија. Популарноста на 
улогата во новата серија често 
ја победуваше популарноста во 
старата серија. Така прво беше 
серијата „Бањица“, која, на еден 
начин, и ме прослави и за која 
во анкета на македонскиот 
весник „Вечер“ бев прогласен 
за телевизиска личност на 
годината во тогашна Југосла-
вија во конкуренција со Линда 
Еванс и „Династија“. Во серија-
та толкував лик на убиец и до-
бив пет илјади гласа повеќе од 
Линда Еванс. По таа улога дојде 

и „Подобар живот“ и улогата 
на Курчубиќ. Мислам дека тие 
две улоги ја одбележаа мојата 
телевизиска кариера. 

� глумевте во хит-серии како 
што се „Отпишани“, „Враќање 
на отпишаните“, „Бањица“, „По-
добар живот“, „Среќни луѓе“...
БекјаРеВ:  Имав среќа секоја 
нова улога во нова серија да 
ми биде попопуларна од уло-
гата во претходната серија. Не 
останав актер на една улога и 
една серија, туку ете, луѓето ме 
препознаваат од многу серии 
– и смешни, и сериозни. Тоа е 
многу добро.

� Со години работевте и како 
професор по глума на акаде-
мијата за уметност „Браќа ка-
риќ“. како ви се чини, има ли 
талентирани млади актери?
БекјаРеВ: Има многу тален-
тирани, но, за жал, пазарот е 

помал, има сѐ помалку работа, 
а сѐ повеќе актери. Тоа е голем 
проблем. Но, се разбира, кон-
куренцијата раѓа и квалитет. 
Секое зло има и добро. Но, има 
талент и тоа е сигурно. Мора да 
се има и среќа, се разбира. Ниту 
еден талент не успеал без рабо-
та. Тој што мисли дека само со 
талент ќе направи нешто, тој 
ќе пропадне, сигурно. 

Иван Бекјарев (70) е српски 
филмски и театарски актер со 
македонско потекло. Во изми-

ната недела беше во Скопје, како 
дел од екипата што го промовираше 
српскиот филм „Зоне Замфирова 2“ 
каде што толкува една од улогите. 
Додека ја чекавме екипата на „Зоне 
2“ неколку лица стрпливо чекаа да 
дојде Бекјарев, претставуваќи се 
дека му се роднини.

Родителите на Бекјарев потекнуваат 
од Македонија. Неговиот татко пред 
почетокот на Втората светска војна 
дошол во Белград, а мајката Радми-

ла, која потекнува од Гевгелија, во 
Белград дошла во 1945 година.

Бекјарев славата ја здоби со улогата 
на Вујковиќ во телевизиската серија 
„Бањица“ и со Ставан Курчубиќ во 
„Подобар живот“. Во неговата богата 
кариера се запишани многубројни те-
атарски и филмски улоги. Повеќе од 
30 години беше член на Југословенско 
драмско позориште, а работеше и како 
професор по глума на Академијата 
„Браќа Кариќ“. Во интервју за недел-
никот „Република“ вели дека доаѓа во 
Македонија бидејќи тука има многу 
пријатели и роднини. 

� Одите ли често в театар? 
што најчесто гледате?
БекјаРеВ:  Па, одам, колку што 
можам, иако, можеби, би требало 
и почесто да одам. Пред сѐ, одам 
в театар кога ќе ме поканат мо-
ите поранешни студенти, кои 
сега се познати актери. Ја следам 
нивната работа. Тие редовно ме 
канат на претставите или, пак, 
на премиерите на филмовите. �
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За него сѐ почнало со усната 
хармоника, која ја добил на 
петгодишна возраст. Тогаш 

и се разбудил музичарот во Оли-
вер Драгоевиќ и станал нерас-
кинлив дел од него како човек.

Хрватскиот музичар годинава 
прославува 50-годишен јубилеј, 
но вели дека тоа е само доколку 
се брои од неговиот прв офи-
цијален настап. Вистината е дека 
уште од детството поминато на 
островот Корчула, опкружен со 
синиот Јадран, не можел да не 
стане слуга на музиката, која не 
ја остава иако е во пензија. 

По повод тој официјален јубилеј, 
но и со новиот проект со коле-
гата Златан Стипишиќ–Џибо-
ни, Драгоевиќ по пауза од три 
години се враќа со концерт во 
Скопје. Заедничкиот неколку-
часовен музички спектакл, на-
речен „Фамилија“, ќе се одржи на 
4 март во арената во СЦ „Борис 
Трајковски“.

Се работи за проект во кој двај-
цата великани на хрватската му-
зичка сцена ќе го промовираат 
заедничкиот материјал снимен 
и инспириран од нивните жи-
вотни приказни и случки, а дел 
од нивната турнеја е и Скопје, по 
што следува Загреб.

Со Драгоевиќ разговаравме те-
лефонски, пред неговото зами-
нување на закажаниот концерт 
во Виена. 

� Три години по Вашиот кон-
церт, ако не го сметаме лански-
от настап за дочекот на Нова 
година во Скопје. На што прво 
помислувате кога знаете дека 
ќе пеете во Македонија?
ДРагОеВИЌ: На добрите луѓе и 
на добрата храна.

� Сте соработувале неколку 
пати со Џибони, но ова е со-
сема нов проект. што е толку 
поразлично во „Фамилија“, 
Вашиот заеднички проект со 
кој ќе настапите на концертот 
во март?
ДРагОеВИЌ: Различно е што 
сите песни ги напиша Џибони. 
Тој прво ми понуди да испеам 

ОлИВеР ДРагОеВИЌ

Пишува |  Марина Костовска

Кога Македонец 
сака – сака докрај
Македонската публика е најдобра. Најдобри сте! Уживање е 
бидејќи кај вас не може да се помине просечно. Македонската 
публика или сака, и сака докрај, или не сака, и тоа е одлично. Не 
менувајте се, порача Драгоевиќ

СцЕНА
една песна, но јас си зедов едно 
три-четири, имаме и два дуета 
и сето тоа заедно има своја при-
казна. Мислам дека одлично ќе 
биде прифатено од ваша страна.

Секогаш ли се чувствувате 
прифатен од оваа публика?
ДРагОеВИЌ: И тоа како! Најдо-
бри сте! Уживање е бидејќи кај 
вас не може да се помине про-
сечно. Македонската публика 
или сака, и сака докрај, или не 
сака, и тоа е одлично. Не мену-
вајте се! 

� ја испеавте „Битола мој ро-
ден град“ во албумот „Маке-
донското срце чука во седум 
осмини“ на браќата Тавитјан. 
Отворени ли сте за нова сора-
ботка со нив? Можеби имате 
и некоја посебна македонска 
песна што би ја пееле. 
ДРагОеВИЌ: Ќе пеам, не е про-
блем. Ако не е од тие што веќе 
ги знам, ќе научам некоја нова. 
Драго ми е што тоа испадна 
толку добро. 

� Повеќе од пет децении ак-
тивно сте на сцената, што зна-
чи илјадници песни, изведени 
од вас или напишани за друг. 
Тешко ли да е да се избере со 
која песна да се настапи? Ќе 
има ли и други хитови, а не 
само од новиот проект?
ДРагОеВИЌ: Се разбира. Без 
некои песни не може да се по-
мине кај вас.

� Имаше ли години на златна 
доба за Вас како музичар?
ДРагОеВИЌ: Видете, јас сум 
роден за музика. Не се само пе-
десет години, тоа е цел живот. 
Јас никогаш не сум престанал 
со свирење, мислам дека не ни 
можам. Го работам тоа што го 
сакам, уживам во тоа што го ра-
ботам. Слободно може да кажете 
дека сум ѝ слуга на музиката 
бидејќи токму тоа и сум. Може-
би затоа и не можам да одвојам 
година или период.

� Значи ли тоа дека Вашата 
пензија нема да биде баш 
класична пензија?
ДРагОеВИЌ:  Па, да. Јас сум во 
пензија, ама свирам и создавам.

� како поминува Вашиот совр-
шен пензионерски ден? За Вас 
велат дека знаете да отплови-
те и неколку дена да се исклу-
чите од сѐ.
ДРагОеВИЌ: Совршен ден е, се-
пак, кога ги имате и луѓето околу 
себе. Еве вака ќе ви кажам: мало 
пијано на мал брод, во некој за-
лив, сончево време, чисто небо, 
расположени и добри луѓе околу 
мене. Јас свирам тивко. Ќе фати-
ме по некоја риба, ќе ја ставиме 
на скара... Што повеќе...

� Навистина, што повеќе…
ДРагОеВИЌ: А, јас сето тоа го 
имам, така што јас сум среќен 
човек. �
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БРЕНД КОНцЕПТИ | музички икони

Пишува |  Сотир Костов 

Ву ду-мом че то што жи ве е ше бр зо и умре мла до

При каз на та за Џи ми Хен дрикс, 
всуш ност, е при каз на за не го ви от 
рас ко шен та лент на ком по зи тор 

и пе јач, но и при каз на за вир ту оз ни от 
ги та рист на си те вре ми ња – при каз на 
за брен дот ка ко ги та ра. Ги та ра та ка ко 
да бе ше ор ган ски дел од не го во то те ло, 
а зву кот из ле гу ва ше не по сред но од 
најд ла бо ки те ла ви рин ти на ду ша та на 
овој му зич ки ге ни ја лец. Хен дрикс не 
му по ка жа на све тот са мо што сѐ мо же 
да на пра ви со ги та ра во ра це те (сви ре-
ње зад гла ва, под ко ле но, зад грб и со 
ја зик), ту ку и на це ла ед на ге не ра ци ја 
ѝ по ка жа ка ко да се бун ту ва про тив 
ма ни пу ла ци и те и не прав да та, ка ко 
единс твен пат да се освои лич на та 
сло бо да. Џи ми Хен дрикс по ка жа де ка 
за ни ма ва ње то со рок-му зи ка не е, не 
мо же и не смее да би де са мо обич на 
за ба ва. Тој до ка жа де ка тоа е и лич но 
жр тву ва ње. Мно гу че сто са ми от зна е-
ше да ка же де ка е ин те рес но ка ко мно-
зинс тво то лу ѓе ја обо жа ва ат смрт та, 
а, всуш ност, се ра ѓаш ду ри отка ко ќе 
умреш. Зна чи, мо раш да умреш за да те 
це нат лу ѓе то. Да ли на ви сти на е та ка? 

Ова е мо ја та при каз на за не пре жа ле-
ни от ге ни ја лен ги та рист чиј што стил 
до де неш ни дни ни кој не ус пеа ни ту да 
го до стиг не, ни ту ба рем приб лиж но да 
го ко пи ра. Тој со сво ја та смрт по твр ди 
де ка мо то то „жи веј бр зо, умри млад“, 
се пак. има пре ви со ка це на. Се по ја ви 
во вре ме то ко га бес не е ше вој на та во 
Ви ет нам, на ули ци те во Да лас бе ше 
уби ен Џон Фиц џе ралд Ке не ди, а се ксу-
ал на та ре во лу ци ја ја до стиг на сво ја та 
кул ми на ци ја. Ток му то гаш му зи ка та 
на Џи ми Хен дрикс ста на сим бол на 
сло бо да та и на љу бо вта. Не го ва та пр ва 
се ри оз на ти неј џер ска љу бов би ла бе ла 
еле ктрич на ги та ра, ко ја ја до бил на по-
да рок од сво јот та тко. Не го ва та мај ка 
Лу сил, ко ја би ла Чи ро ки Ин ди јан ка, 
го ро ди ла на 17-го диш на во зраст, во 
1942 го ди на, и му го да ла име то Џо ни 
Ален, до де ка та тко му Џејмс Ален Ел 
бил на еден од фрон то ви те во Вто ра та 
свет ска вој на. Мај ка му би ла ал ко хо ли-
чар ка по ра ди што из вес но вре ме Џи ми 
жи ве ел кај сво и те род ни ни во Ка ли-
фор ни ја. Ко га имал 13 го ди ни, та тко 
му, ве ќе раз ве ден од не го ва та мај ка му, 
му го про ме нил име то во Џејмс Мар-
шал, а по доц на, пред да се прос ла ви, 
тој го зел име то Џи ми Хен дрикс. 

Сло бод но мо же да се кон ста ти ра де ка 
тој е ед на од нај и стак на ти те ѕвез ди 
на ро ке нро лот, чи ја што ка ри е ра бе ше 
ме те ор ска, а му зи ка та што ја сви ре ше, 
пред сво е то вре ме. Со полн сјај, пр во 
блес на на на ста пи те по ноќ ни те клу-
бо ви во Лон дон, во пр ва та по ло ви на на 
1967 го ди на, а по тоа и на фе сти ва лот 
во Мон те реј во САД, на кој ја во о ду ше-
ви пуб ли ка та и израс на во ико на на 
ро кот. Тоа бе ше вре ме ко га ро ке нро лот 
не бе ше са мо обич на за ба ва, ту ку сѐ 
по ве ќе ста ну ва ше еден вид бег ство 
од до сад но то се којд не вие. Очиг лед но, 
тој имал не при јат но дет ство, факт што 
по доц на ќе ја пре диз ви ка не го ва та по-
тре ба се ко гаш да би де во цен та рот на 
вни ма ни е то. Тоа вни ма ние го на шол 
во љу би те ли те на блу зот, му зи ка ко ја 
са ма по се бе е соз да де на на при каз-
на та за чо ве ко ва та та га и па те ње то 
низ жи во тот. Ина ку, на му зич ка та 
сце на во Лон дон на кра јот од 1966 
го ди на и по че то кот на 1967 го ди на, 
су ве ре но вла де е ја гру пи те Битл си, 
Ро линг сто ун си и Ху, но и трој ца врв ни 
ги та ри сти – Ерик Клеп тон, Џеф Бек и 
Џи ми Пејџ. По ја ва та на пр ви от ал бум 
на Хен дрикс „Are You Experience“ (Да ли 
сте искус ни) и на ме га хи тот „Hey Joe“ 
(Хеј, Џо) на пра ви ја ви стин ски дар-мар 
на бри тан ска та рок-сце на. Си те важ-
ни лон дон ски ноќ ни клу бо ви во тоа 
вре ме ба раа Џи ми Хен дрикс да сви ри 
кај нив. Пуб ли ка та лу ду ва ше за мај-
сто рот во бел ко стум, со ше шир, на 
кој во о би ча е но има ше пер дув од ној. 
Не го ви от пси хо де ли чен блуз обо жа-
ва те ли те ги фр ла ше во транс, а тој ка-
ко му зич ка атрак ци ја бе ше до вол на 
га ран ци ја за пол ни клу бо ви. По доц на, 
во Мон те реј на 18 ју ни иста та го ди на 
при каз на та се по вто ри, па та ка Хен-
дрикс ја освои и Аме ри ка. 

Вр ска та ме ѓу глас на та му зи ка и бун-
тов ниш тво то се по ка жа ла ка ко без-
вре мен ска во 60-ти те го ди ни на 20 век. 
Џи ми Хен дрикс екс пе ри мен ти ра ше со 
фо ни ја та во не го ви те ги тар ски со ла. Та-
ка тој ја доб ли жу ва ше ги та ра та опас но 
бли ску до за си лу ва чот со цел да про из-
ве де фо ни ја со ви со ки кри ци и вре со ци. 

Со ко ри сте ње то на пра ви на вах-вах 
пе да ли те и тре мо ло рач ка та, Хен дрикс 
ги збо га тил ги та ра та и рок-му зи ка та 
со це ла но ва со нич на па ле та на зву ци. 
Де фи ни тив но е точ но де ка тој сви ре-
ше со не чу е на глас ност и ин тен зи тет 
ка ко ни кој пред не го. На тој план тој 
со ра бо ту вал со бри тан ски те мај сто-
ри на тон Џим Мар шал и Ро џер Ма ер 
во раз ви ва ње то ги тар ски за си лу ва чи 
со го ле ма моќ ност и со ег зо тич ни ау-
ди о е фе кти. Поз нат е и по тоа што на 
својс твен и спе ци фи чен на чин ги пра-
ве ше нај го ле ми те му зич ки ми ксо ви 
во кои на зву ци те од блу зот до да ва ше 
рок- ме ло дии, а блуз-ме ло ди и те ги 
прод ла бо чу ва ше со ди ви рок-то но ви. 
На по че то кот не бе ше сфа тен би деј ќи 
тој оде ше пре ку си те му зич ки гра ни ци. 
Со те кот на вре ме то Хен дрикс сво јот 
ги тар ски за на ет го раз ви на рок и блуз 
под ло га поз на та ка ко Дел та Ми си си-
пи Блуз. Тој аси ми ли ра ше раз лич ни 
сти ло ви на сви ре ње и усо вр шу ва ше 
тех ни ки мно гу по бр зо откол ку кој би-
ло до то гаш. Мно гу до бро е поз на то 
де ка гле дал фо ку сир но, вни ма тел но 
слу шал и по по тре ба учел и ко пи рал 
сѐ што тре ба ло од дру ги те. Тоа, пред 
сѐ, се од не су ва на кра ле ви те на блуз-
ги та ра та Б.Б. Кинг и Ал берт Кинг. Бил 
во о ду ше вен од Боб Ди лан, а 
не из мер но го по чи ту вал и 
кра лот на ро ке нро лот Ел-
вис Прис ли. Поз нат е по тоа 
што во Грин вич Ви лиџ пред 
бе ла пуб ли ка го из ве ду вал сво-
е то цр неч ко шоу – не го во то сви ре-
ње на ги та ра кое би ло се ри о зен пер-
фор манс на не по втор ли во му зич ко 
до жи ву ва ње. Се пак, тој на по че то кот 
во Њу јорк не се вкло пу вал. Не бе ше 
до вол но црн за Хар лем, но и до вол но 
бел за Грин вич Ви лиџ. Из ве ду вај ќи 
не кои свои пес ни, Хен дрикс се бе се 
прет ста ву ва ка ко кос мич ка си ла ко-
ја па ту ва низ те ло то и ду хот, про сто-
рот и вре ме то. Ка ко та ков пуб ли ка та 
го пер ци пи ра ше ка ко му зич ки бог. 
Во не го ви те ги тар ски пер фор ман си 
на сце на та има ше и при мор ди јал на 
еро ти ка, сце ни на древ ни кле тви, ци-
ган ски про рош тва и ин тер га ла ктич-
ко за ед ниш тво (блуз-сешн Woodoo 
Chile). Всуш ност, тој бе ше ву ду-мом че 
(Voodoo Chile) со нај мо ќен ву ду-имиџ 
ко го обо жа ва те ли те го при фа ќаа ка ко 
ву ду-све ште ник, кој пуб ли ка та ја во ди 
низ му зи ка, од нос но низ ри ту а ли и 
це ре мо нии. Ина ку, не го ва та му зич-
ка ка ри е ра до стиг на кул ми на ци ја на 
„Три те де на мир и му зи ка“, поз на ти под 
име то „Вуд сток“ (15-19 август 1969 

го ди на), ка де што тој из ве де 16 му зич-
ки ну ме ри, а најм но гу е за па ме тен по 
ги тар ска та ин тер пре та ци ја на хим на та 
на САД - Зна ме то на ки те но со ѕвез ди, 
ко ја, спо ред збо ро ви те на Ал Аро но виц, 
му зич ки кри ти чар на „Њу јорк пост“, 
прет ста ву ва ла нај е ле ктри чен мо мент 
на „Вуд сток“, а мо же би и нај го лем му-
зич ки мо мент на 60-ти те го ди ни на 
ми на ти от век. Мо же ме да ка же ме де ка 
кол ку и да на сто ју ва ше Џи ми Хен дрикс 
да им од да де по чит на сво и те цр неч ки 
ко ре ни (блуз и џез) по ра ди бе ли от ка-
ра ктер на сво ја та му зи ка, тој пра ве ше 
че кор на пред кој ни ко гаш и са ми от не 
го об јас ни. Тој екс пе ри мен ти ра ше со 
му зи ка та, та ка што не при страс но ги 
адап ти ра ше си те фор ми со кои до а ѓа ше 
во кон такт поч ну вај ќи од ком по зи ци-
и те на Џорџ Фри дрих Хен дел, пре ку 
џез-ба сот на Чарлс Мин гус, па до џез 
са ксо фо нот на Џон Кол тран. Та ка ги 
ком би ни ра ше африч ки от звук, европ-
ска та хар мо ни ја и ази ска та по ли фо ни ја. 
Не са кај ќи да би де ли ми ти ран со гра ни-
ци те на ро ке нро лот, ни ту со сво и те 
му зич ки пре фе рен ции, сил но 
се спро тив ста ву ва ше на се-
ко ја мож на ка те го ри за ци ја 
и де фи ни ци ја на не го ва та 
му зи ка. 

Ба рај ќи од го вор на пра ша-
ње то зо што Хен дрикс е 

прв? Мо же ме да ги зе-
ме ме и след ни ве 

из ја ви за не го: 
го ле ми от 

ке нрол; Џеф Бек твр ди де ка Хен дрикс 
е му зич ки џин кој не ма ше сре ќа да си 
нај де до стој но друш тво (кон ку рен-
ци ја); а, пак, еден друг џин по име и 
де ло, Мајлс Деј вис за Хен дрикс ве ле-
ше де ка е еден од ре тки те што зна ат 
да из не на дат и до да ва де ка оти шол 
на не го ви от по греб оче ку вај ќи не кое 
но во чу до. Но, тоа, за жал, не се слу чи. 
Се пак, не го ви от жи во тен стил - секс, 
дро га и ро ке нрол - со те кот на вре ме-
то поч на да го зе ма да но кот. Со пре-
пол не ти и рас про да де ни кон церт ни 
са ли, дој доа и проб ле ми те со за ко нот. 
Не го ва та страст, хе ро и нот и ха ши шот, 
по ле ка, по ле ка ја уни шту ва ше не го-
ва та бле ска ва ка ри е ра. Во при ват ни-
от жи вот му се слу чу ва ше сѐ и се што: 
лу ди свир ки, кон су ми ра ње ал ко хол 
без мер ка, пре ку мер но дро ги ра ње и 
нај раз лич ни ор гии со де вој ки кои го 
обо жа ваа. Не кол ку де на пред не го ва та 
смрт во ед на од со би те на лон дон ски от 
хо тел „Са мар канд“, на ед но лив че за пи-
шал: Жи вот на та при каз на е по бр за од 

тре пе ре ње то на око-
то, тоа е при каз на 

за љу бо вта... до 
ви ду ва ње или 
збо гум, до де ка 
по втор но не се 
срет не ме....  �

Б.Б. Кинг ве ле ше 
де ка си те ги та ри сти 
му се ми ли, ги са ка, 
но Хен дрикс од си-
те оти шол нај да ле-
ку; Ајк Тар нер са мо 
кон ста ти ра ше де-
ка ги та рист ка ко 
Хен дрикс не ма по-
втор но да се ро ди; 
Лес Хар ви, пак, го 
спо ре ди со Боб Би-
мон, кој во ат ле ти-
ка та скок на 8,90 ме три, 
и дол ги го ди ни ни кој не го 
до стиг на, и до да де де ка на 
свет ска та сце на сви ре ше 
са мо три го ди ни, а оста ви 
де ло кое ни кој не мо же да 
го до стиг не и пре стиг не. Па, 
та ка за не го Џи ми Хен дрикс 
е Боб Би мон на свет ски от ро-
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Елегантна или 
вечерна јакна
Токму како класич-
ниот капут, така и 
елегантната јакна е 
нешто што може да 
го облечете или да 
го наметнете и да го 
носите цела вечер, во 
зависност од тоа каде 
сте излезени. Кроена 
како палто, но малку 
подолга, оваа елегант-
на јакна е идеално 
парче облека за сите 
помалку формални 
и свечени пригоди. 
Во комбинација со 
фармерки и со чевли 
со високи потпетици, 
може да се носи и во 
поотпуштено издание.
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ТРеНД

јакната минатата година беше доминантно парче во 
гардеробата за преодната сезона. следните седум модели 
јакни ќе бидат водечки во меѓусезоната, а секоја од нив е 
функционална и ефектна

Седум модели на јакни 
што ќе ги обележат 
крајот на зимата и 
почетокот на пролетта

Преголема јакна
Оваа јакна ја имаше во новите 
колекции на Александер Ванг. 
Материјалот што доминира е 
најлон, што ова парче облека 
го прави идеално за деновите 
кога има ветер во почетокот на 
пролетта. Нејзиниот облик, од 
друга страна, ви дава слобода 
да се облечете и во неколку 
слоеви ако застуди. Идеална 
е за спортски активности, па-
тувања и за сите тие омилени 
комфорни изданија.

Вештачко крзно
Јакните од вештачко крзно се 
кратки, а во тренд се тие што 
имаат долго влакно и се со не-
утрална, односно впечатлива 
боја, зависи кој стил го префе-
рирате. Тие со кратко влакно 
имаат интересни детали.

Јакна во стилот 
на 70-тите години

Оваа декада и 
понатаму е една од 

најинспиративните 
во модниот 

свет. Модата од 
седумдесеттите 

години носи 
интересен дезен, 

впечатливи бои и 
интересни кроеви. 

Нова моторџиска јакна
Моторџиската јакната влезе во модната класика 
уште пред неколку години и тоа под името „мала 
црна јакна“. Но, дојде времето тоа малку да се смени. 
Моделот е ист, како и деталите, бојата, но силуетата 
се менува. Кројот што ја следи линијата на телото 
се заменува со рамен крој. 

Јакна со ефектни ракави
Минатата сезона во тренд беа кошулите со ефектни 
ракави, сега тие им го отстапуваат местото на јакни-
те. Се носат кожени јакни со крзнени ракави, потоа 
со ракави украсени со многу карнери, со набрани и 
нагласени рамена.

Нова тексас-
јакна
Новата тексас-
јакна има 
ефектни и 
интересни 
кроеви, со 
нагласени 
детали и 
дополнителни 
карнери. 
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Портофино, градот во кој 
ќе се вљубите
во ова гратче секоја фасада од куќите е неизменета, 
тие се обоени во типичните бои на регионот, жолти, 
розови, сини или зелени, додека прозорците, пак, се во 
темнозелена боја. тука не смеете да ја смените бојата на 
вашата куќа, дури не смеете ниту прозорче да додадете

www.republika.mk 47петок, 3 март 2017 годинаwww.republika.mk46 петок, 3 март 2017 година

Величествен, спој на природа, 
музика, мирис и љубов, Порто-
фино. Градот што ќе ви понуди 

одмор како од бајка. Единствен по 
својата убавина, уникатен во своето 
постоење.

Италијанското гратче Портофино е 
бисер на италијанската Ривиера ди 
Леванте, кое од 1950 година е сврта-
лиште на светската елита, иако како 
луксузна дестинација на Италијанците 
било познато уште од многу порано.

Во ова мало гратче секоја фасада од 
куќите е неизменета, тие се обоени 
во типичните бои на регионот, жол-
ти, розови, сини или зелени, додека 
прозорците пак се во темно зелена 
боја. „Тука не смеете да ја смените 
бојата на вашата куќа, дури не смее-

те ниту прозорче да додадете“, велат 
реставраторите.

Фотографиите што датираат од ан-
тичкото време се доказ дека тука вре-
мето застанало. Златникот на Европа, 
како што многумина го нарекуваат, е 
заштитена област во која, буквално, 
ништо не смее да се менува. Секоја 
одамна изградена куќа има поглед 
на морето.

Англиските туристи први се вљубиле 
во Портофино. Лордот Монтаг Браун 
го купил замокот во Портофино прет-
ворајќи го во луксузна резиденција. 
Неговиот брат Фредерик ја купил ви-
лата во соседното Параџи. Германски-
от богаташ Фон Мам, производител 
на шампањ, веднаш по нив ја купил 
најубавата вила Алтакјара. Францу-

скиот писател Ги де Мопасан маѓепсан 
од ова место долго се задржувал тука 
на својата јахта Бел Ами, именувана 
по неговиот најпознат роман.

До почетокот на 21 век богатите 
туристи го наоѓаа своето „место 

под сонцето“ во луксузниот хотел 
„Сплендидо“ од каде што погледот 
на градот и на крајбрежјето е вол-
шебен. Некогаш на местото од овој 
хотел постоел најпознатиот манастир 
на гратчето, но во 1901 година бил 
трансформиран во неопходно сме-
стувалиште на гостите што доаѓале 
од секаде низ светот. Централната 
локација на овој хотел, како и бога-
тата традиција на познати гости, и 
денес го става на водечко место за 
сместување во Портофино, каде што 
да најдете преноќевалииште, особено 
во сезоната, е речиси невозможно, 
освен ако претходно не сте ја напра-
виле резервацијата.

Ноќевање во познатиот „Сплендидо“ 
изнесува најмалку 700 евра, односно 
често и 1.300 евра. Оваа цена ја држат 
и другите луксузни хотели во Порто-
фино, додека во оние помалите, кои 
се наоѓаат надвор од градот, можете 
да се снајдете плаќајќи едно ноќе-
вање „само“ 200- 300 евра.

Во историјата на Портофино имаат 
улога и италијанските политичари, 
но и светската елита. Насекаде на 
ѕидовите на „Сплендидо“ се зака-
чени фотографии на гостите што 
престојувале тука. Листата на звуч-
ни имиња што биле вљубени во ова 
гратче-разгледница е долга. Винстон 
Черчил, принц Рение и Грејс Кели, 
Елизабет Тејлор и Ричард Бартон, 
Хемфри Богарт и Лорен Бекол, па 
сѐ до тие од поново време, Мадона, 
Ријана, Роберт де Ниро, Мег Рајан, 
Опра Винфри…

Портофино изобилува со ексклузив-
ни бутици. „Гучи“, „Прада“, „Хермес“, 
„Ферагамо“, „Мисони“, „Селин“…, мно-
губројни се и уметничките галерии и 
продавниците што нудат најразлични 
сувенири и традиционални везови. 
Неколку златарски дуќани го привле-
куваат вниманието преку изложените 
експонати во излозите од кои етике-
тите со цени се извадени.

Не испуштајте ја можноста да проше-
тате и низ главното корзо каде што 
се наоѓаат рестораните и баровите. 
„Ла Тераца“ е еден од најславните, но 
и најскапи ресторани. Лигуријанска-
та кујна тука е рај за гурманите. Сѐ 
што плива или живее во водите на 
Медитеранот можете да го најдете и 
во чинијата. Сепак, специјалитет на 
куќата е капон марго, односно пита со 
риба. Ако веќе седите тука, не прашу-
вајте за цената. Малата порција убаво 
декорирана, со чаша убаво вино, може 
да чини исто колку вашиот повратен 
авиобилет. Сметајќи го за деликатес, 
популарното јадење на оваа област 
„бјанкети“, кое, инаку, се прави од ев-
тини состојки, ќе го платите колку и 
преценетиот кавијар.

Ако сте романтичари во душа, то-
гаш црквата „Санто Џорџо“ треба да 
ви биде на листата за разгледување, 
таа не е значајна точка само поради 
погледот, туку и поради славните вен-
чавки. Многу од италијанските звучни 
имиња тука ги размениле прстените 
во присуство на 50-ина сведоци, толку 
колку што може да собере оваа црква. 

Симболиката на овие свадби е и во 
престижот и во гламурот, кои се гаран-
тирани уште со звучноста на местото.
Високата сезона за Портофино почну-
ва на средината на април и трае до 
средината на октомври. Тоа е период 
кога цените се значително повисоки 
од тие надвор од сезоната. Портофи-
но е исклучително скап и за време 
на божикните и на новогодишните 
празници, кога е преполн од богатите 
Италијанци, кои ги користат неработ-
ните денови за одмор. Во овие периоди 
на годината со автомобилот ќе треба 
да почекате најмалку половина час за 
да влезете во малото гратче пред да се 
паркирате. Оттука се продолжува само 
пеш, движејќи се меѓу тесните улички, 
кои  се преполни в лето. 

Во близина на Портофино, поточно 
само на половина час од него, се пре-
красните гратчиња Рапало и Санта 
Маргерита, кои потсетуваат на фран-
цускиот Кан, а кои се многу поевтини 
од Портофино. Всушност и добар дел 
од Италијанците што сакаат нависти-
на да се одморат се сместуваат тука, 
блиску до центарот на случувањата. �



О вој брод ќе би де под-
го твен за исп ло ву ва-
ње во мај оваа го ди на. 

На не го има ин ста ли ра но 130 
ква драт ни ме три со лар ни па-
не ли, две тур би ни на ве тер и 
два еле ктрич ни мо то ра.

Пла нот е брод ски те аку му ла-
то ри, кои ќе ги на по ју ва ат еле-
ктро мо то ри те, до де ка е вре ме-
то до бро да се пол нат пре ку 
со лар на енер ги ја и енер ги ја 
од ве трот, об јас нил Ви кто ри-
ен Еу сард, еден од парт не ри те 
што ја фи нан си ра из град ба та 
на „енер џи оп сер вер“.

Ина ку, овој брод ќе ко ри сти и 
во до род ка ко из вор на енер-
ги ја, а ќе го до би ва со по мош 
на со лар ни те па не ли и тур-
би ни те на ве тер. Не го ви те 
кре а то ри се ре ши ле ток му за 
во до род ка ко ал тер на тив но 
го ри во, по ра ди тоа што ви-
шо кот енер ги ја мо же да се за-
др жи, а не го ва та ефи кас ност 
е три па ти по го ле ма од таа на 
фо сил ни те го ри ва.

Кре а то ри на овој брод се 
истра жу ва чот Је ром Де ла-
фос и про фе си о нал ни от во-
зач Ви кто ри ен Еру сард, кои 

на „енер џи оп сер вер“ра бо тат 
ве ќе не кол ку го ди ни, а им по-
ма га фран цу ски от истра жу-
вач ки цен тар „ЦЕА Ли тен“. 

Бро дот има и свои ре зер во а ри 
за во до род, а со не го ви те 30 
то ни те жи на мо же да се дви-
жи три па ти по бр зо од „пла нет 

БРО ДО вИ тЕ Са мИ  
ќЕ ПРО Из вЕ Ду ва ат СвОЕ гО РИ вО

Бро дот на ре чен „енер џи оп сер вер“, ве ќе спо ме
ну ван ка ко вод на вер зи ја на ави о нот „со ла рен 
им пулс 2“, кој на пра ви круг око лу Зем ји на та топ ка 
во ју ли ми на та та го ди на ле тај ќи са мо на сон чев 
по гон, ќе мо же да пло ви и да соз да ва сопс тве но 
го ри во исто вре ме но

со лар“, прет ход ни от брод на 
со лар на енер ги ја што па ту вал 
низ све тот.

Се пак, нив ни от план е „енер-
џи оп сер вер“ да па ту ва око лу 
све тот це ли шест го ди ни, за 
раз ли ка од не го ви от прет ход-
ник, кој тоа го на пра ви за ед на 
и пол го ди на. Ова се дол жи на 
101 по пат на ста ни ца на ко ја 
тре ба да за ста не, со цел да го 
пре зен ти ра по тен ци ја лот на 
об нов ли ва та енер ги ја на се ка-
де низ све тот. Оваа аван ту ра се 
про це ну ва де ка ќе има тро шок 
од че ти ри ми ли о ни евра го-
диш но. Спо ред Де ла фос, тех-
но ло ги ја та што се ко ри сти во 
овој брод мо же да се ко ри сти и 
на мно гу дру ги ме ста, ка ко што 
се до мо ви те, авто мо би ли те и 
слич но.

Ина ку „енер џи оп сер вер“ се 
сме та за екви ва лент на „со ла-
рен им пулс 2“, ави о нот што го 
за о би ко ли све тот ко ри стеј ќи 
иск лу чи тел но со лар на енер-
ги ја.

И дру ги ком па нии низ све тот 
ра бо тат во иста та на со ка, а 
нор ве шка та „Тер је ла де“ гра ди 
кар го брод што ме сто го ри во 
со кое се за га ду ва ат мо ри ња-
та и оке а ни те, ќе се дви жи со 
по мош на сво јот огро мен труп, 
кој е ди зај ни ран да го ка на ли-
зи ра воз ду хот на сли чен на чин 
ка ко што функ ци о ни ра едро то. 
Овој на чин по тре ба та од го ри-
во за дви же ње то на то вар ни от 
брод зна чи тел но ќе се на ма ли, 
а во го ле ма ме ра ќе ги ко ри сти 
оке ан ски те ве тро ви.

Спо ред про це ни те на ком па ни-
ја та за ште да та на го ри во пре-
ку овој си стем на дви же ње ќе 
би де ме ѓу 60 и 80 про цен ти 
од вкуп на та по тро шу вач ка, 
ко ја се га ја ко ри стат нив ни те 
кар го бро до ви. Та ка на ре че ни-
от „винд шип“ има мо тор што 
ќе ра бо ти на при ро ден гас, а 
комп ју те ри зи ра ни от си стем за 
едре ње кон стант но ќе ја прес-
ме ту ва бр зи на та на ве те рот ка-
ко и не го ва та на со ка, за бро дот 
на нај до бар мо жен на чин да ги 
ка на ли зи ра воз душ ни те стру-
е ња пре ку сво јот труп.

Нај важ ни от дел во овој си стем, 
ка ко што об јас ну ва ат од „Тер је 
ла де“, е кон стант но да се на о ѓа 
нај е фи кас ни от агол спо ред ве-
трот за бро дот да се дви жи во 
по са ку ва на та на со ка со бр зи на 
од око лу 14 јаз ли. 

Наука И ТеХНОлОгИја

ЗЕ ЛЕ НА РЕ ВО ЛУ ЦИ ЈА НА ВО ДА
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Еж КАКО ДОМАшНО 
МИлЕНИЧЕ
Велат дека чувањето еж  во домашни 
услови  не претставува мачeње за него. 
Се продава и како милениче, но потреб-
на му е соодветна исхрана и простор за 
чување, а, исто така, и можност за се-
којдневни прошетки. Како милениче, 
најпопуларен е африканскиот минија-
турен еж. Возрасните мажјаци пожелно 
е да се држат одвоено. Сепак, треба да се 
внимава бидејќи често може да фатат 
болви и крлежи и мора да бидат редовно 
чистени од овие паразити. 

Ежовите обожаваат млечни производи. 
Можат да се хранат со сува и конзерви-
рана храна за мачки, овошје и зеленчук 
и мора да имаат вода на располагање. 
Може да им се дава сирење, салата, а 
треба да се избегнува млеко.

Иако имаат околу 7.000 боцки на себе, 
кои им служат како одбрана, сакаат да 
играат и да се галат в рака. Важат за ноќ-
ни животни, а најчесто одмораат меЃу 5 
часот наутро до 20 часот навечер.  

Можат да достигнат големина од 12 до 
20 сантиметри, а, во просек, живеат од 
три со четири  години, но со правилно 
негување и до осум. 

Способни се многу добро да препознава-
ат мириси, па парфемите, на пример, мо-
жат многу да ги збунат. За да се навикне 
на вашиот мирис, пожелно е да ставите 
во неговиот кафез парче ваша облека. �

ГАЗАНИЈА
Газанијата потекнуваат од се-
мејството „Asteraceae“. Познати се 
околу 30 видови. За нејзина татко-
вина се смета Јужна Африка

Достигнува височина од 25 сантиметри 
и има бела, жолта и светлопортокалова 
боја. Цветовите многу личат на марга-
ритките. Периодот на цветање кај овие 
хибриди е од јули до септември.

Ова едногодишно растение сака сонче-
ва светлина и не го поднесува мразот. 
Се размножува со семе и тоа од крајот 
на февруари, па до април, кога темпе-
ратурата на почвата е 18-20 степени. 
Исто така, може да се размножува и со 
гранчиња, меѓутоа најдобар период за 
тоа е есента. �

За да се роди идеја, треба да постојат ограничувања. Доказ се малите 
кујни во кои просторот треба да е максимално и функционално 
искористен. Често проблем се недостапните места и неискористените 
агли, натрупаноста на приборот и нефункционалниот распоред.

Ви нудиме неколку предлози како да се снајдете во малите кујни.

Загосподарете со малиот простор
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Подготви | Бојан Момировски

нивоа на течности, гуми, надворешни 
и внатрешни светилки и полн резер-
воар. Не треба да се оптоварувате со 
тоа каква гардероба ви е потребна и, 
освен облеката што ќе ја носите на себе 
и која ви е најудобна за патување, не 
ви е потребно речиси ништо друго. За 
патување или возење на долг пат по-
требно е да бидете физички одморени 
и наспани за да можете да ја задржите 
концентрацијата на максимално ниво 
бидејќи не може да се знае што ве оче-
кува и какви патешествија може да ве 
снајдат по патот.

Некои луѓе, просто, уживаат кога се 
зад воланот и тоа за нив претставува 
голем психички одмор од сите неделни 
активности и целата концентрација им 
е насочена на возењето и патот. Да се 
поминат 500, па и 1.000 километри зад 
воланот во еден здив или со кратки 

одмори е вистински предизвик. Долгото 
возење надоврзано со прошетката низ 
одредената метропола овозможува пре-
красен и долг сон во текот на вечерта. 
Пожелно е патувањето да се испланира 
со едно ноќевање и посета на култур-
ните знаменитости на тоа место за да 
може телото на човекот добро да се 
одмори за утрешното патување назад 
до вашиот град.

По еден ваков викенд, долго возење, 
посета на друг град на поголемо рас-
тојание од вашиот и враќањето назад 
е одличен психички одмор и ослобо-
дување на мислите од многубројните 
проблеми.

Финансиски ова не чини многу и со 
само неколку илјади денари ќе се 
доживее едно вистинско уживање и 
прекрасна авантура. 

П о долгата работна недела просле-
дена со големи работни обврски, 
кои многу често можат да траат и по 

завршувањето на работното време, потреб-
но е викендот што следува да се искористи 
максимално за релаксација и за дружење со 
саканите и блиски личности или другарите 
и пријателите.

Секој на свој начин го користи слободни-
от период од сите овие работни и семејни 
активности за рекреација, која ќе му овоз-
можи полнење на батериите за обврските 
што следуваат и создаваат дополнителни 
психички притисоци.

Затоа, покрај лесните пешачења во природа, 
возење велосипед, спортување, планина-
рење, многу луѓе го користат долгото пату-
вање со автомобил во текот на викендите за 
релаксација и рекреација.

За да се оствари ова не е потребно многу, 
солиден автомобил, желба за патување на 
неоткриени патишта и предели, градови и 
желба за уживање покрај воланот.

Патната мрежа во Република Македонија, 
па и на Балканот и пошироко, овозможува 
релаксирано возење по автопатиштата, посе-
та на метрополи во кои не сте биле досега и 
запознавање други народи, култура, храна...

Предлог за рекреација во викендот што 
следува е патување, а за тоа треба прво да 
се направи контрола на автомобилот, сите 

рекреациjа

Долго патување  
со автомобил за време  

на викенДите
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До брон зе ни от ме дал стиг нав со  
три по бе ди ос тва ре ни за 20 ми ну ти

Разговараше | Горан Зивчевски
Фото | приватна архива

Тој е единс тве ни от ма ке дон ски ка ра тист што на Европ
ско то пр венс тво што ми на ти от ме сец се одр жа во Со фи ја 
освои ме дал, а мо же да се по фа ли и со сре брен ме дал 
од ЕП во Ци рих 2015 го ди на

спорт интерВjуПе ТаР За БОР СкИ, МА КЕ ДОН СКИ МЛА ДИН СКИ КА РА ТИСТ

п е тар За бор ски е име 
кое, ве ро јат но, сѐ по ве-
ќе ќе го слу ша ме, а до-

бри те ре зул та ти и ме да ли те 
што ги осво ју ва ми на ти те не-
кол ку го ди ни му обез бе ди ја и 
сти пен ди ја од Аген ци ја та за 
мла ди и спорт. Тој го во ри за 
„Ре пуб ли ка“ за тоа ка ко стиг-
нал до брон зе ни от ме дал во 
Со фи ја, ка ко и за пла но ви те и 
нат пре ва ру ва ња та за кои ќе се 
под го тву ва оваа го ди на.

 Од европ ско то пр венс тво во 
Со фи ја се вра ти со брон зен 
ме дал и бе ше единс тве ни от 
ма ке дон ски ка ра тист што та-
му се за ки ти со ме дал. ка жи 
ни не што по ве ќе за тоа ка ко 
по ми на пр венс тво то, во ко ја 
дис цип ли на се нат пре ва ру-
ва ше и кол ку бе ше те шко да 
се стиг не до по ди у мот?
За БОР СкИ: Од Европ ско то 
пр венс тво за ју ни о ри, ка де ти 
и пом ла ди се ни о ри во Со фи ја 
се вра тив со брон зен ме дал, 
кој мно гу ми зна чи. Та му учес-
тву ваа 1.200 спор ти сти од  50 
др жа ви и има ше сил на кон ку-
рен ци ја од нај под го тве ни ка-
ра ти сти од це ла Евро па. Јас се 
нат пре ва ру вав во ка те го ри ја 
на мла ди се ни о ри до 75 кг, а 
во мо ја та гру па по ждреп ка та 
вле гоа нај до бри те европ ски 
ју ни ор ски и се ни ор ски нат-
пре ва ру ва чи, трг ну вај ќи од 
Ун га ре цот Га бор, со ко го се 
нат пре ва ру вав во пр во то ко ло. 
Иа ко пр ва та бор ба ја за гу бив, 
по доц на, би деј ќи Га бор вле-
зе во фи на ле то, до бив шан са 
во ре па са жот да се бо рам за 
брон за та. Во тие бор би јас со 
три по бе ди ги по ра зив ре пре-
зен та тив ци те на Ср би ја (1-0), 

Сло ве ни ја (2-0) и на Ер ме ни ја 
(2-0). Ако се зе ме пред вид де-
ка си те трој ца се европ ски и 
свет ски ме да ли сти, имав те шка 
за да ча. Во бор ба та за брон зе ни-
от ме дал со прет став ни кот од 
Ер ме ни ја бе ше не из вес но до 
пос лед на та се кун да, но ус пе ав 
да го по бе дам.

Мис лам де ка из во нред на та фи-
зич ка под го тве ност бе ше пре-
суд на за да стиг нам до ме да лот 
би деј ќи во си те три бор би се 
бо рев со па у за од по са мо три 
ми ну ти ме ѓу нив и, сѐ на сѐ, ги 
за вр шив за два е се ти на ми ну ти, 
без про тив ни ци те да ми на пра-
ват ни ту еден по ен. Под го тве-
но ста при до не се се ко гаш до-
бро заз дра вен да се вра ќам во 
бо ри ли ште то во но ва по бе да 
про тив свеж про тив ник (пра ви-
ла та се та кви што тие ме че каа 
од мо ре ни).

Зад овој ме дал прет сто е ше 
пер и од на на пор ни тре нин зи и 
под го то вки со мо јот клуб и под-
го то вки со ре пре зен та ци ја та.

 ка ра те то сѐ по ве ќе зе ма за-
мав во Ма ке до ни ја и сѐ по ве-
ќе мла ди се од лу чу ва ат ток му 
за овој спорт. Да се на вра ти-
ме на тво и те по че то ци и за 
тоа ка ко се од лу чи про фе си-
о нал но да се за ни ма ваш со 
ка ра те?
За БОР СкИ: Со ка ра те поч-
нав од шес тго диш на во зраст, 
а се ка ко нај го лем „ви нов ник“ 
за тоа е мо јот та тко и тре нер 
Бо шко За бор ски, кој ми ја пре-
не се љу бо вта кон ка ра те то и 
во оп што кон спор тот. На ши от 
клуб е нај тро фе ен во зем ја ва 
во пос лед ни те две де це нии, а 
по стиг ну ва ња та и ре зул та ти те 
вли ја ат ка ко маг нет на мла да та 
по пу ла ци ја.

 кол ку вре ме си член на кк 
Мак пе трол и откри ни не што 
по ве ќе за тоа со ка кво тем по 
тре ни раш, кои се лу ѓе то со 
кои се којд нев но ра бо тиш и 
се нај зас луж ни за тво јот до-
се га шен ус пех?
За БОР СкИ: Во Мак пе трол сум 
ве ќе 13 го ди ни, а ова ми е втор 
европ ски ме дал. Во 2015 го ди на 
бев европ ски ви це шам пи он во 
Ци рих во во зрас на гру па ју ни о-
ри. Исто та ка, имам мно гу број ни 
ме да ли од нај сил ни те европ ски 
тур ни ри, бал кан ски пр венс тва, 
а ми на та та го ди на бев ви це пр-
вак и на свет ски от куп во Умаг, 
за пом ла ди се ни о ри.

Тре ни рам се којд нев но по два-
па ти, на у тро и на ве чер, освен 
во не де ла. Најм но гу под др шка 
имам од мо јот та тко, кој е тре-
нер со огром но искус тво и има 
по стиг на то мно гу број ни спорт-
ски ре зул та ти. Тој се којд нев-
но ми откри ва но ви тај ни во 
ка ра те то, ме на со чу ва и е мој 
нај го лем мо ти ва тор, а го ле ма 
под др шка до би вам и од мо ја-
та се стра.

 ка ква е тво ја та аген да за 
оваа нат пре ва ру вач ка го ди-
на, за кои тур ни ри се под го-
тву ваш во мо мен тов и кои се 

нат пре ва ру ва ња та на кои ќе 
по све тиш најм но гу вре ме го-
ди на ва?
За БОР СкИ: Мо јот фо кус оваа 
го ди на е на Свет ско то пр венс-
тво за пом ла ди се ни о ри, кое ќе 
се одр жи во октом ври во Те не-
ри фе. По тоа мо рам да со бе рам 
искус тво со на ста пи на свет-
ски те Пре ми ер ли ги во се ни ор-
ска кон ку рен ци ја и да се оби-
дам да вле зам во се ни ор ска та 
ре пре зен та ци ја на Ма ке до ни ја. 
Со клу бот пла ни ра ме да учес-
тву ва ме на си те тур ни ри од 
Пре ми ер ли га та, кои се вкуп-
но пет, и на тур ни ри те од та ка 
на ре че на та гру па А, нај е лит ни 
тур ни ри за со би ра ње бо до ви за 
учес тво на Олим пи ски те игри.

 ка ра те то на кра јот на ми на-
та та го ди на и офи ци јал но бе-
ше прог ла се но за олим пи ски 
спорт. Да ли на ста пот на след-
ни те Олим пи ски игри е ед на 
од за цр та ни те це ли и жел би 
на кои ќе се по све тиш?
За БОР СкИ: Учес тво то на 
Олим пи ски те игри е мој сон и 
ма кси мал но ќе се по све там за 
да ос тва рам нор ма за Олим-
пи ски те игри во 2020 го ди на 
кои ќе се одр жат во То кио. Сѐ 
уште не се знае точ но кои кри-
те ри у ми ќе би дат одре де ни од 
стра на на ИОК, но до ју ли ќе 
зна е ме точ но ка де сѐ мо ра ме 
да учес тву ва ме ако по са ку ва ме 
да ста не ме олим пиј ци.

 Од го ди на ва аМС на спорт-
ски те фе де ра ции, по во ве де-
ни те мер ки за под др шка на 
спор тот, им до де ли до пол ни-
тел на фи нан си ска по мош, а 
кон крет но за те бе бе ше обез-
бе де на спорт ска сти пен ди-
ја. кол ку ќе би дат од по мош 
овие средс тва и кое е тво е то 
мис ле ње за но ви те мер ки?
За БОР СкИ: Спорт ска та сти-
пен ди ја од АМС ми да ва уште 
еден пот тик да про дол жам во 
ид ни на со исто то тем по и да 
осво јам уште мно гу ме да ли, а 
би са кал и да изра зам бла го-
дар ност до нив, кои не се бич но 
им да ва ат под др шка на нај до-
бри те и мо тив по ве ќе за да че-
ко рат кон ус пе хот. 
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�  3 март 1822 го ди на
 Повеќе од 8.000 востаници и 

цивилно население во негуш го 
прогласија избувнувањето на не-
гушкото востание против осман-
лиското владеење. Во востанието 
учествуваа Македонци, Грци и 
Власи. Востанието претставува 
предвесник на разгорувањето 
на националноослободителното 
движење на македонскиот народ.

�  3 март 1898 година
 Во Кочани е роден Харалампие 

Манчев, првиот македонски ме-
дицински научен истражувач, кој 
пронашол неколку важни спе-
цифичности проучувајќи ја дет-
ската патологија. Манчев прв ја 
опиша паразитоза кала-азар кај 
децата во нашата земја, болест 
предизвикана од лајшманијата. 
тој е првиот раководител на Дет-
ското одделение при Земската 
болница во скопје (1946 г.), прв 
директор на Детската клиника 
(1947 г.) а потоа работи како ле-
кар во специјалната клиника за 
болести на белите дробови кај 
децата „Козле“. Манчев почина 
по долго боледување на 14 ја-
нуари во 1974 г. во скопје.

�  3 март 1915 го ди на
 Во Ваташа е роден страхил стра-

шо Пинџур, македонски комунист, 
учесник во ноБ, народен херој на 
Југославија.

�  4 март 1942 го ди на
 Во софија бугарската полиција 

го уапсила поетот никола Јонков 
Вапцаров.

�  4 март 1945 го ди на
 Во скопје е одржан првиот слобо-

ден црковно-народен собор. Во 
присуство на над триста делега-
ти, свештеници, претставници на 
народната власт и на народниот 
фронт, делегатите го искажале 
расположението на македон-
скиот народ за создавање на 
Македонска православна црква 
преку обнова на старата охридска 
архиепископија, во 1767 година 
незаконски укината од турскиот 
султан Мустафа III, а по барање 
на цариградската патријаршија.

 

ВремеПлоВ

д В о г л е д
ЕКСК лУ ЗИВ НО: ЗА ЕВ ДО БИ  

МАН ДАТ ОД НИ шА НИ!

Тра о рот што зав ла деа на „Па вел Ша-
тев“, на бр гу се за ме ни со но ва, уште 
по го ле ма ра дост. Кра тко тра е ла те-

шка та де пре си ја што ги за фа ти во сре-
доч но то поп лад не, ко га од ви ла „Вод но“ 
им при стиг на не ми ла та вест.

Со о че ни со др жав нич ки от по тег на пре тсе-
да те лот Ива нов и ре вол тот на гра ѓа ни те 
кои пре ку ини ци ја ти ва та „За за ед нич ка 
Ма ке до ни ја“ за ста наа во од бра на на др-
жав ни от су ве ре ни тет и уни тар но ста, вр-
ху шка та на СДСМ пад на ла во те шка де пре-
си ја, пре не се „Ми нус ин фо“ на поз на ти от 
про фе си о на лец Зе ро. По ви ку вај ќи се на 
из во ри од пор тир ни ца та, тој со оп шти де-
ка еден по еден, чле но ви те на вр ху шка та 
до а ѓа ле во соп че то на За ев и со вре сок му 
се фр ла ле во спа си тел ска та пре гра тка. 
Нај за гри жен од си те, се пак, бил ток му по-
ти ште ни от ли дер ро дум од Мур ти но, кој 
ро нел кро ко дил ски сол зи и ка ко се ко гаш 
ко га е воз не ми рен, ме шал стру мич ки.

� И шо с’а, шо? Ва ка не би ва, јаз’к да е, 
Ифа ноф не пре вес ла! Вр ти му на чад’ро, 
не ка на ва ѓа ча ре, оти ќа ва пу те пам си-
те, од де ка с’а воа? ка ко не зна јах те за 
воа, не ли гу прис лу ша ва те и пре цед-
ни ко? Ќа ва пу те пам, кал па ци! 

И до де ка Ра да, Пе тре, Ро ко, Фро си на, 
Пав ле, Ту фег џиќ и си те дру ги за сег на-
ти пла тфор ма ши слож но на сме на вр те ле 
за ед но кај ча до рот, Му хи вле гол нас ме ан 
и сил но ја трес нал вра та та. Си те се из не-
на ди ле ка ко во оваа страш на си ту а ци ја 
за нив тој во оп што и мо же да се смее. 
Му хи, пак, за мав нал со дол ги те му ко си, 
го гуш нал Аде ми и со сил на гор дост во 
гла сот им со оп штил:

� Ска се ки ран ци ја, бра ќа мои по Со ро-
со ва иде о ло ги ја. Мир ни да би де те, ан-
ти ма ке дон ски, не на ци о нал ни ѓа љо ви, 
т.е. дру га ри мои. Ска се ки ран ци ја, све е 
на ре де но и сре де но, ман дат до би ва ме! 
ју ху у у у у у уу!!!

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

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

Во исти от мо мент, си те ју на ци ан ти ма ке-
одн ски на „Па вел Ша тев“ вед наш се ста пи-
са ле и по мис ли ле де ка Му хи им за бе гал. 

� Ти ре ков де ка е ши зо - му шеп нал Пе тре 
на ша ре ни от Пав ле. 

� Знам дру же, оти шол овој! - се сог ла сил 
ша ре ног ла ве цот, таж но ким нал со гла ва и 
дла бо ко воз див нал. 

Ољи вер, ка ко нај ста ло жен, а и та ка ни-
ко гаш не ни зна ел што да ка же, за ми нал 
да вик не жол то ко би да им го вдо ми со-
дру га рот во кој по ла гаа го ле ма на деж, но 
Му хи со ма ли от пе нис вик нал на цел глас, 
со пи рај ќи го и Ољи.

� Ска проб љем ман да тар ски бре! ако 
не го да ва Ива нов, ќе го да ва Ни ша ни 
бре! Се га сум го збо рел, се сог ла су вал 
со ќе иф! ај де че сти то За ев, ај де ее ман-
да то ри наш! ча штунг, ај де ее ман да то-
ри и ии, ај де е ее! 

По ку са па у за, отко га сфа ти ле што им 
ка жал, со ци јал де мо кра ти те се со зе ле и 
поч на ле хи сте рич но да се сме ат, да се гу-
шка ат и до бе свест бак ну ва ат од ра дост и 
од олес ну ва ње. 

За ев, пак, бил нај сре ќен. Отка ко Жер нов-
ски со уште пет ми на го од нел дво тон ски от 
ка мен што пад нал од Зо ра но ви те гра ди, 
ли де рот вед наш му се ја вил на Ра ма за да 
му се заб ла го да ри. Еди, пак, ку со и кур то-
аз но му од го во рил де ка не би ло до не го, 
ту ку Џес на за ми ну ва ње пред да го упа тат 
на пре ко ман да ка ко чу вар во Гван та на мо 
му го сре дил и ова. Ве ста екск лу зив но ја 
пре не се расп ла ка ни от Шља ки на  ТВ „Сел-
ма“, по ви ку вај ќи се на из во ри од скоп ски от 
рид, по што пред си те сре де сту дио шмрк-
нал ед на ли ни ја. 

Нај по зи ти вен од си те, се пак, бил Гла ден 
од „24 па ра ве сти“, кој во на уч но-фан та-
стич но то сту дио (пр вич но пла ни ра но за  

ма ке дон ска вер зи ја на „Вој на на ѕвез ди те“) 
ус пе ал да ги  со бе ре си те Со ро со ид ни ни-
ка кве ци од ти пот на Фр ко, Трич ко, Мер-
сал, Ма љин ка, Ри за ов, Тор тев ски, Ка дриу,  
Ари фи, Ру жин, Ка лај џи ев, По по виќ, Мар-
ко ски, Тро ша нов ски, За бр ча нец, Та се ва, 
Пи ров ска, Нај чев ска, Ши шов ски и ду зи-
на дру ги, а спе ци ја лен го стин му бил СЈО 
„спе ци ја ле цот“ Бо ки Бур ги ја. Си те во хор 
и со се ма слу чај но истоз нач но, на це лос на 
иста ли ни ја го про тол ку ва ле Уста вот и 
спо ред член 90 кон ста ти ра ле де ка оваа 
ма ке дон ска кри за мо ра да се за вр ши во 
Ал ба ни ја, ка де што и поч на со пла тфор-
ма та на ко ја ѝ ку му ва ше ток му За ев. 

� Ман дат од Ни ша ни е единс тве но устав-
но ре ше ние - из ја ви ле на ве де ни те јав но 
пот пи шу вај ќи се на зак лу чо кот. 

Ка ко дел од сце но гра фи ја та и сце на ри о то 
на ра ча но од ча до рот, на кра јот на ова ТВ-
шоу кај Гла ден, си те ста на ле и ра коп ле скај-
ќи на под ло га од „Ро ка ман до љи на“ пе е ле: 

„За ев ман да то ри, Зо ран ман да то ри, За ев 
ман да то ри, Зо ран ман да то ри!“  

Од стол чи ња та, си те рас пе а ни и нас ме а ни 
до уши, за ми на ле на сре ди на та на СФ-сту-
ди о то на „24 па ра ве сти“ и син хро ни зи ра но 
до со вр шенс тво за и гра ле „Шо та“ сла веј ќи 
го без за др шка бла го род ни от и др жав нич-
ки че кор на Бу јар Ни ша ни. За ба ва та на ко ја 
се прик лу чи ле За ев и 48 ве ле пра те ни ци (со 
не ко ја бу ква раз ли ка од пи ша но то), тол па 
прос ле де на од Зе ро и од Шља ки, тра е ла до 
ра ни те утрин ски ча со ви, а, спо ред поз на-
ва чи те на со стој би те (на умот), екс пер ти те 
до ку су ри ле око лу 100 ли тра „скен дер бег“. 
Спо ред до го во ре но то во пла тфор ма та, ова 
ќе ста нел на ци о на лен пи ја лак во др жа ва та, 
за дол жи те лен од 10-го диш на во зраст, исто 
ка ко и су не тот...�
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# 8 јајца

# 3 лажици шеќер

# 4 лажици кафен шеќер

# 2 лажици путер

# кора од еден лимон и сокот

# 10 бисквити

# 125 грама маскарпоне

За чоколадните мафини ќе ви треба:

# 120 гр путер

# 120 гр чоколада за готвење

# 110 гр шеќер во прав

# 6 лажици брашно

# 2 цели јајца

# 2 жолчки

# Одвојте ги белките од 
жолчките. Белките матете 
ги со белиот шеќер, а жолч-
ките ставете ги на пареа со 
кафениот шеќер. Во жолч-
ките додајте и две лажици 
путер. Во белките додајте 
го сокот од лимон лажица 
по лажица и кората.

# Во друг сад изматете го 
маскарпонето. Иситнете 
ги бисквитите во блендер 
додека не станат како 
брашно.

# Соединете ги белиот и 
жолтиот крем и додајте 
го брашното од бисквити. 
Кремот оставете го во 
фрижидер да стои околу 
два часа.

# Загрејте ја рерната на 220 
степени и подгответе ка-
лапи за 12 мафини.

# Во сад за матење ставете 
го путерот исечен на коц-
ки и чоколадата за гот-
вење, исто така искршена 
на мали коцки. Додајте го 
шеќерот во прав и мешај-
те додека не се изедначи 
смесата.

# Оставете ја смесата да 
постои на собна темпера-
тура, па додајте две цели 
јајца и две жолчки.

# Постепено додајте го 
брашното и мешајте со 
жица внимателно за да не 
се создадат грутки.

# Печете во калапи од седум 
до 10 минути, во завис-
ност од рерната.

# Пред сервирање, врз секој 
изладен мафин ставете од 
мусот со лимон.

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:

СО вЕт: Мусот од лимон може да се 
сервира и сам, во чаша за десерт и да се 
послужи ладен.

Мус од лимон на 
чоколадна основа
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