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ВоВед

Државата ќе ја уриваат 
со влада без мандат

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

ПЛанот „Б“ е ДРжавен уДаР?

Игнорирањето на барањата на 
100.000 македонски граѓани, 
кои секојдневно протестира-

ат против албанската платформа и 
пристапувањето кон некаков план 
„Б“ за формирање влада (без мандат 
од претседателот), која треба да ги 
спроведе точките од платформата, 
очигледно, ќе бидат последните по-
литички потези на Зоран Заев, кој е 
болен за власт. Неприфаќањето на 
понудата на Груевски да добие под-
дршка од 51 пратеник во замена за 
одбивање на ултимативните барања 
на албанските партии, кои водат кон 
распад на државата, е, можеби, најсил-
ниот аргумент дека „враќањето на 
демократијата“ и „расчистувањето 
со криминалот на ВМРО-ДПМНЕ“ се 
само изговор, односно дека целата 
криза е само „чистење на терен“ за 
исполнување на главната цел на сце-
наристите - разнебитување на Маке-
донија. Лажната самодоверба што му 
ја даваат „пријателите од надвор“ во 
насока на формирање влада по секоја 
цена само го забрзува процесот на 
неговото политичко самоубиство, а 
државата ја внесува во уште поголема 
криза, која може да доведе до сериоз-
ни последици за нејзиниот опстанок. 

Притисокот од одредени дипломати 
врз претседателот Ѓорге Иванов, кои 
бараат од него да го додели мандатот, 
а истовремено одбиваат да ја осудат 
антиуставната платформа и мешање-
то на други држави во внатрешните 
работи на земјата, само ја потврдуваат 
пред народот неговата квислиншка 

улога и понизна сервилност кон од-
редени центри на моќ, кои од него, 
како иден премиер, очекуваат да го 
исполни планот за федерализација на 
Македонија. Впрочем, со неговото по-
ставување на чело на предавничката 
влада сите негови помагачи очекува-
ат да добијат дел од колачот наречен 
Македонија, а сметката, се разбира, 
треба да ја плати македонскиот народ. 
Главен проблем во спроведувањето 
на сценариото им е токму народот, кој 
го истакнува својот непокор на ули-
ците и порачува дека под ниту еден 
услов не прифаќа да се самопоништи. 

Нечесното и кукавичко криење на де-
талите од договорот за спроведување 
на албанската платформа постигнат 
со ДУИ и очајните обиди преку јавни 
настапи да ја оправда неговата таин-
ственост се аргумент плус за загриже-
ните граѓаните, кои се сомневаат дека 
со него ќе се нанесат несогледливи 
штети на националните интереси. 
Се прашувам дали околу овој човек 
воопшто има некој нормален да му 
укаже и да го вразуми пред да биде 
предоцна или, пак, сите такви одамна 
се повлекле од партијата затоа што се 
плашат да му се спротивстават. 

Со оглед на фактот дека Заев не по-
кажува знаци на колебливост дали 
да се повлече од платформата, а уште 
помалку дали да прифати нови избо-
ри, сѐ поочигледно е дека ќе пристапи 
кон сценарио за формирање нелеги-
тимна влада. Но, прифаќајќи да оди до 
крај во продажбата на државата, свес-

но ги занемарува предупредувањата 
на стручњаците дека формирањето 
влада без мандат е кривично дело и 
дека пратеничкиот имунитет во овој 
случај не важи затоа што за извршите-
лот и за неговите соучесници законот 
предвидува казна затвор повисока од 
пет години затвор. 

Заев мора да биде свесен дека при-
фаќањето вакво сценарио експрес-
но ќе го седне на обвинителна клупа 
каде што ќе одговара за низа кривич-
ни дела и овој пат нема да има кој да 
го извади од затвор. 

Залудни се надворешните притисоци 
врз претседателот Иванов од кого од-
редени дипломати бараат да даде ман-
дат на влада што има намера да спро-
веде антиуставна платформа. Залудни 
се обидите и на Соросовите платени-
ци да ги претстават остатоците од 
„чадорот“ како некаков меѓународен 
фактор кому треба и претседателот 
и народот да му покажат некаква по-
корност и сервилност. Залудни се сите 
обиди да го обесхрабрат народот да си 
ја одбрани државата. 

Јавноста веќе добро знае дека меѓуна-
родната поддршка за Заев е токму од 
„пријателите од надвор“, кои измина-
тите три години го поддржуваа од сен-
ка во уривањето на легитимната власт. 
Отпорот на народот сега ги натера 
странците да си ги нарушат комотните 
бирократски позиции изложувајќи 
се на директен удар од јавноста. Па 
така во очајно лоша балканска турнеја 

деновиве ја видовме Федерика Моге-
рини. Некогаш младата комунистка, 
денес висока претставничка на ЕУ за 
надворешна политика, почувствува 
потреба да ни укаже да не си играме 
со оган, односно дека сме пред етнич-
ки конфликт и побара од Иванов да 
му го додели мандатот на Заев. Не ја 
интересираа аргументите на Иванов, 
ниту, пак, почувствува потреба да го 
слушне гласот на народот. 

Високата претставничка на ЕУ воо-
пшто не ни помисли да ја осуди ал-
банската платформа и мешањето во 
внатрешните работи на Македонија 
од страна на Еди Рама. Дали е екс-
тремно наивно да се очекува Могери-
ни да го осуди потегот на нејзиниот 
близок пријател Еди Рама, проценете 
сами. Притоа треба да се има пред-
вид дека овие двајца политичари се 
дел од низата дипломати што имаат 
сомнителни врски со СДСМ, а, во исто 
време, на некој начин, се поврзани 
или со Сорос или со „чадорот“ на Заев. 

За Федерика Могерини, исто така, 
треба да се знае дека беше шеф на 
италијанската дипломатија во вла-
дата на поранешниот италијански 
премиер Матео Ренци кого Заев го 
споменува во писмото до Верушевски: 

„Работата што ја чекаме од прија-
телите од надвор е завршена. Сите 
детали се прецизирани. Многу сум 
среќен поради тоа. Затоа што и ам-
басадорот, но и јас вклучивме луѓе 
на високи позиции од партијата 
на премиерот... кои се токму на 
општествени позиции врзани за 
проблематиката што ја разрабо-
туваме јас и вие“.  Кои се „луѓето на 
високи позиции“ од партијата на Рен-
ци и дали Могерини е меѓу нив, Заев 
ќе треба да одговори на суд. 

Еди Рама, пак, е докажан пријател 
на Сорос и на администрацијата на 
Обама. Премиерот на Албанија е един-
ствениот политичар од Балканот што 
присуствуваше на свадбата на Џорџ 
Сорос во 2013 година. Додека Рама 
ни ја пишува платформата, неговата 
поранешната сопруга, пак, Делина 
Фицо доби задача во наредните пет 
години да подели 9,5 милиони долари 
од УСАИД на Соросовите организации 
во Македонија, кои се декларираат 
како невладини. 

Во меѓувреме, американскиот ам-
басадор Џес Бејли, кој до сега доби 
четири најави за истраги во врска со 
злоупотреба на пари од американ-
ски граѓани дадени за поддршка на 
левичарската СДСМ, очајно се обиду-
ва да ја убеди македонската јавност 
дека му дава поддршка на Заев во 
име актуелната власт во Вашингтон. 

За таа цел ги користи в.д. портпа-
ролот од старата администрација, 
Марк Тонер, чиишто лични изјави 
Соросовите медиуми ги пренесу-
ваат како став на Стејт департмен-
тот, и заменикот на помошникот 
на државниот секретар, Хојт Ли, кој 
деновиве побара формирање влада, 
но истовремено и најави „решавање 
на името за брзо членство во НАТО“, 
што, практично, значи промена на 
името и бришење на идентитетот! 
Со оваа изјава Ли само ја потврди 

крајната цел на сценариото. Сепак, 
македонската јавност, исто така, 
знае дека и Танер и Ли, како дел 
од старата администрација, која на 
големо се чисти од Стејт департмен-
тот, не ја претставуваат политиката 
на новата администрација на Трамп 
и во моментов не прават ништо, 
освен што чекаат решение за отказ.  

Па, така, колку што овие „меѓуна-
родните фактори“ поотворено се 
мешаат во внатрешните работи на 
државата, колку што е посилен при-
тисокот за формирање квислиншка 
влада и колку што е погласен нив-
ниот молк за албанската платфор-
ма скроена во Тирана, толку отпо-
рот на народот станува посилен, а 
нивните изјави понерелевантни, 
без никаква тежина за на кој било 
начин да ја потиснат волјата на 
граѓаните. �   



О пасноста Заев да биде 
првиот светски поли-
тичар што признал 

дека неговиот народ направил 
геноцид е сѐ поголема. Наспро-
ти сите меѓународни конвен-
ции вклучувајќи ја и Конвен-
цијата на Обединетите Нации 
според која „Геноцид е акт со 
намера да уништи целосно или 
делумно национална, етничка, 
расна или религиозна група“ 
лидерот на СДСМ решил сам 
да ја преземе улогата на Меѓу-
народниот суд на правдата и 
да дели историски лекции и 
казни на цели народи. Тој не 
отстапува од резолуцијата за 
геноцид врз Албанците иако 
на ниту една релевантна меѓу-
народна листата на случаи на 
геноцид никаде го нема албан-
скиот народ како жртва на ге-
ноцид а ни од далеку ги нема 
Македонците како потенцијал-
ни извршители на геноцид.

Несвесен во каква авантура 
влегол, Заев нема проблем да 
биде првиот политичар што 
признал дека, освен соседите 
(Србија и Бугарија), и неговиот 

сопствен народ систематски 
убивал мажи, одземал живот 
на жени за да не може да се 
обнови уништениот народ и 
колел деца за да биде истребен 
албанскиот народ во Македо-
нија.

Според налудничавите на-
мери на Заев, кој уште не 
открива јавно што точно до-
говорил со ДУИ, формално, 
македонската држава ќе биде 
одговорна за геноцидот што, 
наводно, се случувал врз Ал-
банците од 1944 година, кога 
е формирана Демократска 
Федерална Македонија, како 
дел од Федеративна Југосла-
вија, сѐ до 1956 година, кога, 
според ДУИ и Заев, прекинал 
под сѐ уште нејасни околно-
сти. Во овие 12 години, според 
Заев и неговите партнери од 
тиранската платформа, маке-
донските власти се виновни 
за најтешкото злосторство во 
историјата на човештвото и 
за тоа следуваат и репарации 
за наследниците на жртвите 
на евентуалниот геноцид, а 
за Македонците ќе остане 
врежано во историјата на чо-
вештвото дека се народ што 
уништувал други народи.

Србија и Бугарија можат 
да ни станат најголеми 
непријатели
За периодот од 1912 година, од-
носно од формирањето на албан-
ската држава до крајот на Втората 
светска војна, Заев ќе ја префрли 
вината на Србија, која владеела на 
македонската територија до 1941 
година и на соседна Бугарија, која 
како сојузник на Хитлер ја окупи-
рала Македонија. Централното 
прашање во овој контекст, секако, 
не е зошто Заев не се вразуми и 
веднаш да ја отфрли оваа идеја 
на ДУИ, туку зошто интелекту-
алците во СДСМ не му укажат 
дека со овој потег Заев создава 
најголеми непријатели од двата 
најблиски соседа.

Да не заборавиме, иако и Србија 
и Бугарија постојано, во разни 
пригоди и теми, поаѓајќи од исто-
риските собитија, водат неприја-
телска политика кон Македонија, 
сепак и српскиот и бугарскиот 
народ ги гледаат Македонците 
како најблиски пријатели и браќа. 
Ова чувство, и покрај редовните 
разочарувања од своите соседи, 
го имаат и Македонците за своите 
соседи на север и на исток. Со ре-
золуцијата на Заев со која Србите 
и Албанците ќе бидат запишани 
како геноцидни народи, дефини-
тивно, ќе заврши приказната за 
пријателски односи со Белград 
и со Софија.

И затоа Заев мора да разговара со 
историчарите, политиколозите 
и со другите интелектуалци во 
својата партија и надвор од неа 
за да ги сфати последиците од 
овој чекор. Партиските другари 
на Заев мора да му објаснат дека 
со обвинувањата за геноцид на 
соседите се отвора можност и 
за други видови конфликт, кој 
нема да биде ограничен само на 
дипломатски расправии и на са-
лонски резолуции за евентуални 
Бугари во Албанија или за при-

знавање на Косово во УНЕСКО. Доколку лидерот на СДСМ 
не се откаже од овој дел од тиранската платформа, нема да 
треба да чека реакција од Ниш и од Благоевград. Сѐ поиз-
весно е дека за ова злодело ќе мора да одговара прво пред 
десетиците илјади Срби или луѓе од мешовитите српско 
- македонски бракови, кои се членови или се дел од гласа-
чите на неговата партија. Тие, сигурно, нема да му простат 
што со еден параф ќе стави црн печат на српската историја.

Заев е поголем антисрбин од Тачи
Единствениот меѓународен извор што говори за геноцид 
врз Албанците е владата во Приштина, односно партијата на 
Хашим Тачи, која во март 2015 година поднела резолуција со 
која Србија требало да биде обвинета за спроведување гено-
цид врз Косовците. Но дури и Тачи и косовските лидери не 
одат толку далеку колку нашиот јунак Заев, кој, најверојатно, 
прифаќа да се врати 100 години назад за да дојде до преми-
ерската позиција.

Во резолуцијата на косовските партии се бара Србија да 
биде виновна за геноцид само за периодот 1998 - 1999 го-
дина, за време на косовскиот конфликт кога точно се знае 
колку Косовци беа убиени од страна на српските власти и 
паравоени групи. Како што точно се знае колку Срби, Роми и 
Бошњаци загинаа од страна на косовските вооружени групи.

Дури и Германија е внимателна  
со сопствениот јасно докажан геноцид
На Германија ѝ беа потребни цели 35 години за да прифати 
дека нацистичките власти во Втората светска војна извр-
шиле геноцид врз Ромите, иако за тоа има прецизни ин-
формации, поткрепени со извештаи и со конкретни имиња, 
и обемот на документиран геноцид врз Ромите е огромен 
и се движи до еден милион луѓе. На Заев му требаше една 
средба со Ахмети за да реши дека Македонците, Србите и 
Бугарите се виновни за геноцид, а притоа нема ниту еден 
доказ, ниту соодветно истражување, па дури ни меѓу албан-
ските научници, дека такво нешто, навистина, се случило.

Србија куртули во Босна, ќе настрада од Заев
Најдобар пример што докажува колку налудничава станува 
целата работа со обидот на Заев да дојде на премиерската 
позиција е Србија, која иако беше директно инволвирана во 
масакрот во Сребреница, беше ослободена од обвинението 
за геноцид во овој случај. Според Меѓународниот суд на 
правдата во Хаг, државата Србија иако не сторила ништо 
за да се спречи масакрот во кој загинаа меѓу 5 и 8 илјади 
луѓе, сепак формално не е прогласена за виновна. Подоцна 
и Меѓународната комисија формирана од Педи Ешдаун 
заклучи дека Србија не е виновна за геноцид. Но на Заев не 
му требаат ни суд ни меѓународни стручњаци, тој самиот 
решава за работи што, во нормалниот свет, се предмет на 
децениски докажувања. 

Во јуни минатата година, на инцијатива на германски партии, ЦДУ 
на Меркел, баварската ЦСУ и „Зелените“, германскиот Бундестаг 
усвои резолуција со која масакрот врз 1,5 милион Ерменци во текот на 
Втората светска војна од страна на Отоманската Империја се означува 
како геноцид. Оттогаш до сега Германија и Турција минуваат низ 
најтурбулентната фаза во своите долги пријателски и блиски односи, 
цврсто градени уште пред Првата светска војна, кога Берлин беше 
близок сојузник со Анкара. Германија и Турција се оддалечени околу 
2.000 километри, а омразата што ја донесе резолуцијата на Бундестагот 
на Босфор смрди од далеку и беше причина за уште најмалку пет 
дипломатски инциденти меѓу двете држави. Каква ли омраза ќе се роди 
во Србија и во Бугарија доколку Заев на барање на ДУИ, Беса и на Села 
изгласа резолуција со која српските власти меѓу двете светски војни и 
бугарските власти во текот на Втората светска војна бидат обвинети за 
геноцид, односно дека систематски користеле државни ресурси за да 
го уништат албанскиот народ на територијата на Македонија

 колумнаЌЕ ги ПРоглАСи СоСЕДиТЕ ЗА гЕНоциДЕН НАРоД

Заев нÈ турка во конфликт со Србија и со Бугарија

Пишува |  
Го ран Мо ми ро ски
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З а ев и со ци јал де мо крат ска та 
вр ху шка при фа ти ле и усог-
ла си ле за кон за упо тре ба на 

ал бан ски от ја зик со ко ја се пред ви-
ду ва дво ја зич ност на ма ке дон ски те 
па ри, дво ја зич ни амб ле ми на без-
бед нос ни те си ли, дво ја зич но судс-
тво... При фа те на е и дек ла ра ци ја та 
за ге но цид и до го во рен е из бор на 
Ал ба нец за нов пре тсе да тел на Со-
бра ни е то, всуш ност при фа те на е 
це ла ти ран ска пла тфор ма. Се то ова 
ти мот на За ев го при фа ќа за под др-
шка та од ДУИ. За тоа и раз бир ли во 
е што за ДУИ се га не е оп ци ја да се 
пов ле че од пла тфор ма та. Се то ова е 
са мо уште еден од до ка зи те за ла га-
та што ја ши рат За ев, Ше ке рин ска, 
Спа сов ски, де ка ста ну ва збор за на-
че лен , без „су штин ска рас пра ва“.

Спо ред глас но го вор ни кот на ДУИ, 
Бу јар Ос ма ни, во пос лед но то те ле ви-
зи ско го сту ва ње (пред овој број на 
„Ре пуб ли ка“ да вле зе во пе чат ни ца), 
иа ко не ма вла да и не за до волс тво то 
од на ци о на ли стич ки те и ире ден-
ти стич ки се ал бан ски ус ло ву ва ња 
се сле ва на ули ци те, за ДУИ се га 
е вре ме да се за тво рат ток му тие 
пра ша ња, да се ис пол ни аген да та со 
из бор на Ал ба нец за пре тсе да тел на 

пар ла мен тот и да се изг ла са за кон 
за упо тре ба та на ја зи ци те. Што би 
би ло по тоа е не важ но, со бра ни ска та 
ма те ма ти ка е иско ри сте на.

Ури ва ње на др жа ва та
Иско ри сту ва ње то на мо мен тот од 
ДУИ не тре ба да го пре на со чи фо ку-
сот за тоа кој стои зад ва кви от раз вој 
на кри за та. За ев и со ци јал де мо кра-
ти те го диг наа вло гот со ве ту ва ње 
дво ја зич ност уште при из бор на та 
кам па ња. Иа ко пред Ма ке дон ци-
те не ги ра ше, ви стин ско то ли це го 
по ка жа во Берн, Швај ца ри ја, ка де 
што Ма ке дон ци те и Ма ке до ни ја ги 
прог ла си за ви нов ни, збо ру ва ше за 
кан то нал ни ре ше ни ја, дво ја зич ност 

на це ла те ри то ри ја. Се то тоа, со по-
и на ков реч ник, се пре то чи и во ти-
ран ска та пла тфор ма. Мо ра да оди 
над вор од  Рам ков ни от до го вор, да 
се ре де фи ни ра, твр де ше За ев. Прет-
ход но по ра ча, пар ти ја та не е ве ќе 
ма ке дон ска, а па три о тиз мот не ѝ 
при ле га. Зар по се то тоа, дел од со-
ци јал де мо кра ти те се чу дат на пла-
тфор ма та и на ус ло ву ва ње то што го 
при фа тил За ев?

Ре ги о нал ни те ана ли ти ча ри по со чу-
ва ат де ка ури ва ње то на Рам ков ни от 
до го вор на кој е по ста ве но оп штес-
тво то по 2001 го ди на, зна чи це лос но 
де ле ги ти ми ра ње на ин сти ту ци и те 
на др жа ва та. Но, тој про цес кон де-
ле ги тим ност За ев и вр ху шка та го во-

дат не кол ку го ди ни. 
Тоа и бе ше цел та на 
про те сти те, на па-
ди те и осу ди те врз 
си те ин сти ту ции 
што се стол бо ви на 
де мо кра ти ја та - вла-
да, пар ла мент, судс-
тво, пре тсе да тел на 
др жа ва та. Се га се то 
тоа тре ба да се ре де-
фи ни ра, да се из ме ни 
кон дво ја зич на за ко-
но дав на и из врш на 
власт, па ра лел но 
судс тво, дво ја зич ност 
во еко ном ско- фи-
нан си ски от се ктор, 
фе де рал но- кан то-
нал ни уре ду ва ња на 
оп шти ни те, по де лен 
дво ја зи чен без бед-
нос ни от си стем... Не 
смее да се изо ста ви и 
нај а ве на та „јав на де-
ба та“ за бри ше ње на 
сѐ што зна чи ма ке дон-
ско од оваа др жа ва, за 
про ме на на зна ме то, 
хим на та, гр бот, име то 
на др жа ва та. И тоа са-
мо по ра ди пар ла мен-
тар на та ма те ма ти ка, 
ина ку, За ев на тоа гле да 
по зи тив но.

Исто како што со осудата на бо-
жемниот геноцид до 1956 година 
се подметнува, според Села, не-
постоење на Македонците, Заев 
и социјалдемократската врхушка 
на мала врата подметнуваат за-
кон со кој се сака да се заобиколи 
Уставот, кој на многу поопширен 
начин ќе ја дефинира употребата 
на албанскиот јазик од тоа што 
е уставно дозволено. От ту ка, во-
оп што не е на и вен ци низ мот од 
ДУИ де ка ќе гла са и ма ке дон ски-
от ја зик да е служ бен, ка ко што 
ве ли Ос ма ни. Со при фа ќа ње то 
на ти ран ска та пла тфор ма од За-
ев, Рам ков ни от до го вор ста ну ва 
бес це лен и се отво ра вра та та за 
„ре де фи ни ра ње на др жа ва та“ и за 
неј зи но обез ли чу ва ње без ни ка ква 
из бор на ле ги тим ност.

Дво ја зич но ста и мул ти - 
ет нич но ста во пра кти ка
Но, кој ре де фи ни ра и до го ва ра ва ков 
„жи вот“ зад очи те на јав но ста? За ев и 
со ци јал де мо крат ска та вр ху шка, се кој 
со сво е то пор тфо лио, не се не до вет ни 
за ва кви за фа ти имај ќи го пред вид 
те ри то ри јал но то пре кро ју ва ње и 
кам па ња та за неј зи но оправ ду ва ње. 
Ако то гаш не кои пра ша ња, спо ред 
нив, не зас лу жу ваа од го вор, се га од-
го во рот е очиг ле ден. Осо бе но пре ку 
ра бо та та на Зи ја дин Се ла и пре го ва-
ра чи те на ДУИ, си те гра до на чал ни ци!

Ни ед на од пар ти и те на ма ке дон ски-
те Ал бан ци во кам па ња та и на дру ги 
со би ри не маа истак на то ма ке дон ско 
др жав но зна ме; во ни ед на при го-
да. Во ша ре ни ло то од ал бан ски те, 
европ ски те, ко сов ски те, аме ри кан-
ски те зна ми ња, го не ма зна ме то на 
др жа ва та во чиј што по ли тич ки жи-
вот учес тву ва ат. Се то тоа по тоа се 
прес ли ку ва и на ло кал но ни во, ка де 
што доз во лу ва Рам ков ни от до го вор.

Во ве штач ки те гра ни ци на Стру га, 
под водс тво на Се ла, цвр сти от за-
стап ник на пла тфор ма та и гла вен 
за го во рач за па ра ле лен пар ла мент 
на Ал бан ци те, не ма Ма ке до нец на 
кое би ло ра ко вод но ме сто во оп штин-
ски те ла. Ма ке дон ско зна ме го не ма 
пред оп шти на та, ко ја ко му ни ци ра 
иск лу чи тел но на ал бан ски ја зик, би-
ло вна тре, би ло пре ку офи ци јал ни от 
пор тал. Па то ка зи те и ин фор ма тив-
ни те таб ли те се ис пи ша ни са мо на 
ал бан ски ја зик, а пре и ме ну ва ња та на 
ули ци и на об је кти се до не су ва ат без 
од лу ка на со ве тот. Са мо во ли е то оди 
до та му што пре ку обра зов ни от си-
стем се вр ши и ма сов на ал ба ни за ци ја.

Те у та Ари фи сво јот прв ра бо тен ден 
и пр во то обра ќа ње пред гра ѓа ни те на 
Те то во во 2013 го ди на ги поч на без 
истак ну ва ње на ма ке дон ско то  зна-
ме. Пра ша на зо што не е истак на то 
др жав но то зна ме, таа од мав на со 
ра ка та. Вед наш на пра ви чис тка на 
200 од не пол ни 400 вра бо те ни во 
ад ми ни стра ци ја та, за по тоа да го 
„ре ди зај ни ра“ оп штин ски от пор тал 
од ка де што го сне ма ма ке дон ски от 

ја зик. Ари фи од 2014 го ди на во ве де 
изу чу ва ње на ал бан ски от ја зик за 
пре о ста на ти те Ма ке дон ци во ад ми-
ни стра ци ја та. Иа ко упра ву ва ње то на 
гра дот е ха о тич но, а глав ни от то вар 
па ѓа на цен трал на та власт, таа го „од-
не се“ Те то во во Уни ја та на ал бан ски 
оп шти ни во ре ги о нот, по втор но на 
ини ци ја ти ва на Ти ра на, со нај а ва за 
„ста бил на мре жа“.

„Го лем при мер“ за гра ѓан ска ефи кас-
на мул ти ет нич ност е и Изет Ме џи ти, 
гра до на чал ни кот на скоп ски Ча ир и 
пре го ва рач за ти ран ска та пла тфор-
ма. И не го ва та „дво ја зич ност“ на 
пор та лот се отс ли ку ва со ал бан ски 
и со анг ли ски ја зик, а ма ке дон ска-
та вер зи ја де вет го ди ни „се изра бо-
ту ва“. Пред вод ни кот на про те сти те 
и на сквер на ве ње то на осве те ни от 
те мел на хри сти јан ски от сим бол во 
со сед на та оп шти на Бу тел, гле дај ќи 
во тоа „про во ка ци ја“, са мо не кол ку 
де на прет ход но по ста ви ди во град ба 
спо ме ник - двог лав орел во на сел ба та 
То пан ско По ле. Ме џи ти це лос но про-
тив за кон ско пре и ме ну ва ше че ти ри 
оп штин ски учи ли шта. Та ка „Ја не Сан-
дан ски“ е „Ја шар-беј Шку пи“, а „Цве-
тан Ди мов“ де нес е „Ха сан При шти на“. 
Не за кон ски се сме не ти и ими ња та 
на учи ли ште то „Ни ко ла Вап ца ров„, 
кое но си име на бо рец на УЧК, „Имри 
Еле зи„, до де ка Рај ко Жин зи фов се га 
е „Ис ма ил Ќе ма ли“.

При ме ри за кр ше ње то на прин ци пи-
ел но ста, га зе ње то по ра бот и оде ње то 
„над рам ка та“, ка ко што ми лу ва да 
ка же За ев, има мно гу во овие го ди ни 
на оби ди за гра де ње мул ти кул тур но 
оп штес тво во по страм ков на Ма ке до-
ни ја. Што ви доа по зи тив но во ра бо те-
ње то на Ари фи и на Ме џи ти, или на 
Се ла во Стру га, за кон цеп тот во оваа 
пла тформ ска љу бов да го прес ли ка ат 
на це ла др жа ва?  Еден ден со ци јал-
де мо крат ска та вр ху шка ќе мо ра да 
од го во ри што и кој на ви сти на стои 
зад ва ков про ект. И да не са ка ат, и 
овој брак од ин те рес ќе оста ви пи ша-
ни до ка зи пот тик на ти од ме ѓу себ на-
та не до вер ба. Vеrba volant , scripta 
manent, исто ка ко до го ва ра ње то ме-
ѓу две те пар тии за те ри то ри јал но то 
кро е ње за др жа ва та. 

СДСМ прифати сÈ од тиранската платформа
Еден ден со ци јал де мо крат ска та 
вр ху шка ќе мо ра да од го во ри што 
и кој на ви сти на стои зад про
е ктот за ури ва ње на др жа ва та. 
Што ви доа по зи тив но во ра бо те
ње то на Ари фи и на Ме џи ти, за 
кон цеп тот во оваа пла тформ ска 
љу бов да го прес ли ка ат на це ла 
др жа ва? И овој брак од ин те рес 
ќе оста ви пи ша ни до ка зи пот тик
на ти од ме ѓу себ на та не до вер ба. 
Vеrba volant, scripta manent, 
исто ка ко до го ва ра ње то ме ѓу 
две те пар тии за те ри то ри јал но то 
кро е ње за др жа ва та

актуелно

Пишува |  
Наум Стоилковски
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Н е свес ни за ра ѓа ње то на не што но во и 
пре крас но во Ма ке до ни ја, бри сел ски-
те би ро кра ти без срам и пер де си про-

дол жи ја со пред ви де ни те пла но ви. Ба рем 
да беа нив ни, или но ви, не ли... Инерт ни те 
и са мо бен ди са ни апа рат чи ци, из вр ши те ли 
на ед на аген да од ко ја не за стра ну ва ат ни ту 
по про ме на та на це ли от тој пре ку о ке ан ски 
естаб лиш мент што им ја на мет на, без тро-
шка чув ство за на ста на ти те ге о по ли тич ки 
про ме ни, про дол жи ја по пред ви де ни от курс. 
Ка ко слеп за стап. За тоа што, и не зна ат 
по и на ку.  Ве по тсе ту ва ли ова дејс тву ва ње 
на не кој до ма во, за не го, не тол ку ми ла та 
му Ма ке до ни ја? Да, на еден лик што тол ку 
зап нал да ја пре и ме ну ва, пре стру кту ри ра и 
обез ли чи. Си те слич но сти се слу чај ни, ка ко 
и се кое сце на рио, не ли...

Во Македонија „патот кон 
пеколот, сепак, е поплочен  
со лоши намери”

И та ка, „слу чај но“ тол ку до бро син хро-
ни зи ра ни, би ро кра ти те го пре ви доа 
бу де ње то на на ци ја та и за ста наа во од-
бра на на не од бран ли во то. Иден тич но 
ка ко и нив ни те про па га то ри во Ма ке до-
ни ја, тие од ро дот Ма ке дон чи ња. Та ка, 
исти от ден ко га Мо ге ри ни без о браз но 
рам но душ но ни по ра чу ва ше да не сме 
си игра ле со оган, а Кун дерс уште по-
бе зо браз но изра зу ва ше за гри же ност и 
не ка ква по тре ба од по чи ту ва ње на пла-
тфор ми стич ко то пар ла мен тар но мно-
зинс тво, ли де рот на СДСМ и стру мич ки 
кум на ти ран ска та пла тфор ма во Скоп је 
ужи ва ше во бед ни те оста то ци на ча-
до ро ва та сен ка. Да, За ев на ед но ме сто 
ги со бра Га рет, Алт ха у зер, Сте фан сон и 

Пломп. Уба ви ни. Га ран ти ра но, си по ми-
на ле су пер, про стум и со пог лед си се 
раз бра ле, ужи ва ле и, нај ве ро јат но, „до 
мо кре ње“ се из нас ме а ле со ви це ви те за 
си те тие Ма ке дон ци на ули ца, кои ба ра-
ат „пре ку леб по га ча“ и не ка ква за шти та 
на иден ти те тот, др жа ва та, уни тар но ста, 
зна ме то, име то, ја зи кот, хим на та. И што 
уште не. Не ра ни мај ков ци не раз бра ни.

Си се из на ка жа ле уба во, а во уште „по-
у ба во то“ друш тво, си гур но, им не до-
сти гал Бе ле ли, ко го за За е ва не сре ќа го 
за ме ни Ро мео. Тој од ри дот, пак, со о чен 
со истра га од Ва шин гтон, му дро си мол-
че ше и изи гру ва ше си ва еми нен ци ја, т.е. 
са мо ко ор ди ни ра ше за тоа што по си те 
сто ре ни бе ли, не сме е ше да се по ја ви во 
јав ност. Нај мал ку со За ев. Ако не ве ру-
ва те, пра шај те ги се дум те кон грес ме ни. 
И по не кој се на тор, инс пе ктор, ме ди ум. 
аме ри кан ски, се раз би ра.

Не до вет на од бра на 
на не од бран ли во то

Пишува | Љупчо Цветановски

НАГРАДНО ПРАШАЊЕ ДО ЕУ: КоЈ Си  
игРА Со огНоТ ШТо виЕ го РАСПАливТЕ?

анализа

Со о че ни со проб ле мот на ре чен 
„да ден зад ник под ки ри ја“ со ци

јал де мо крат ски те че да и нив ни те 
искомп ле кси ра ни стра те зи вле гоа 

во се ри ја ди гре сии и го пра веа тоа 
што нај до бро го уме ат. Ома ло ва жу
ваа, ла жеа, из вр ту ваа, де вал ви раа, 

ди гаа тен зии, се чеа и ле пеа, кро е ја 
и го твеа, изоб ли чу ваа и ва деа од 

кон текст. При тис на ти од те жи на та 
на по и мот на род на ули ца (на стра
на, мно гу, прем но гу убав на род на 

ули ца) са мо бен ди са ни те „мај сто ри“ 
на илу зи ја та ги упо тре би ја си те свои 

ре сур си и бол на фан та зи ја за да 
го за се нат и зат скри јат бу де ње то, 

ама по пу сто. Сме тки те им ги по ма ти 
ед на гор да пле ја да нај доб лес ни и 
врв ни ма ке дон ски ин те ле кту ал ци, 
акте ри, опер ски пе ја чи, му зи ча ри, 

врв ни спор ти сти, пе ја чи, ре жи се ри, 
уни вер зи тет ски про фе со ри, пи са те

ли и кој уште не. Се то тоа за чи не то 
со сто ти ци ил ја ди убав, спо ко ен и 

раз бу ден на род...

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
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Ар но ама, бри сел ски те би ро кра ти, 
кои со си лен елан ја пре зе доа Џе со ва-
та смек на та пал ка (гр да та ста ти сти ка 
ве ли де ка 30-40 про цен ти од евро пар-
ла мен тар ци те се на плат ни от спи сок на 
Со рос) вне се ни во сопс тве ни от филм 
за бо ра ви ја на но ва та ма ке дон ска ре-
ал ност. Че да та европ ски го изу ми ја 
кон тра е фе ктот од нив ни те здо дев ни, 
не ин вен тив ни и не дос лед ни из ја ви, 
кои се га са мо го рас па лу ва ат на со бра-
ни от гнев кај го лем дел од осве сте на та 
на ци ја та. На стра на, се кој ден се сѐ по-
ве ќе и по ве ќе, во са мо ед на ве чер со 
број ка по го ле ма од вкуп на та број ка на 
не кол ку ме сеч на та ша ре на ква зи е во лу-
ци ја. Исти те тие би ро кра ти, кои по ве ќе 
од два ме се ца ни збор не изу сти ја за 
ал бан ска та пла тфор ма, кои јас но и со 
ни ет мол чеа за фла грант но то кр ше ње 
на су ве ре ни те тот на ед на европ ска зем-
ја, се га ни „по пу ва ат“ и ни „три јат сол на 
гла ва“ за не ка кви прин ци пи, пра ви ла и 
де мо кра ти ја. Не ба ре, тоа не го пра ват 
це ла та сво ја и на ша исто ри ја, но што е 
мно гу, мно гу е. Ја зна е те, не ли, ста ра та 
фра за де ка „па тот кон пе ко лот е поп-
ло чен со до бри на ме ри“? Во на ши от 
слу чај, пак, не се ни до бри...

Коинциденција: Молкот на ЕУ 
за платформата, пресликан 
кај СДСМ за содржината на 
договореното
И та ка до де ка Мо ге ри ни ба ра ше да не 
си игра ме со ог нот, но не по зи ти вен ка-
ко откри тие, ту ку по ги бен ка ко по жар, 
исти от тој до не сен пред не кол ку ме се-
ци од ча до ро ви от Про ме теј, кој ме сто 
Ог нен во пос ле ден мо мент го кр сти ле 
Зо ран, Ита ли јан ка та ка ко да за бо ра ви 
де ка тие ја имаа мо ќта да го из гас нат 
уште пред да „прк не“, до де ка си бе ше 
са мо искра. До де ка бе ше во за че ток, 
вре ме ко га са мо тре ба ше да ја осу дат 
таа не бу лоз на, не де мо крат ска и тол ку 
не по треб на пла тфор ма...  Еден збор да 
ка жеа, ед но „не“, за ед но со глав ни от ча-
дор џи ја, ба рем... А тие, де мек слу чај но, 
доз во ли ја тоа бе ниг но, им по тент но 
искри че да до бие ка па ци тет на сти хи ја.

Исто вре ме но, по ве де ни од сво и те идо-
ли од ЕУ и од НАТО, нив ни те ма ке дон-
ски ми ле ни чи ња про дол жу ваа да ја 
ма вта ат јав но ста кри еј ќи го до го во ре-
но то за пла тфор ма та ка ко зми ја но зе те. 
По ра ди истак на та та сра меж ли вост на 
те ма та, се пак, по ве ќе и по о пис но им 
од го ва ра фра за та „ка ко жен ски по лов 
ор ган под ко шу ла“, за тоа што, на стра на, 
мно гу се чув стви тел ни, не са мо на те-
ма та, ту ку и во при ват ни от жи вот. До-
ка жа но. По ра ди таа „чув стви тел ност“ 

се во зат во „ау ди“ од 60-80.000 евра, 
три па ти по ска пи јах ти, ста но ви, ха ци-
ен ди. А по ра ди сра меж ли во ста, про зор-
ци те им се сил но за тем не ти. На па те ни 
ду шич ки, кои по крај се та сво ја ма ка и 
по ли тич ко-тен дер ско-ки ра џи ска гол-
го та мо ра ат да глу мат де ка им е гри жа 
за си ро ма шти ја та и за „сред на та“ кла са, 
за ко ја од вре ме-на вре ме ги „за бо ли“ 
сред ни от прст. Фер, не ли...

Класика на СДСМ: Со лаги и со  
девалвација во одбрана на 
„продадениот задник”

Со о че ни со проб ле мот на ре чен „да ден 
зад ник под ки ри ја“ со ци јал де мо крат-
ски те че да и нив ни те искомп ле кси-
ра ни стра те зи и ду зи на по брат ми и 
по се стри ми ин фи ци ра ни од ели ти-
стич ки от комп лекс на „ви ша“ вред-
ност, си мул та но и ор но под др жа ни од 
сво и те иде о ло шки ко пии и на ви ва чи 
во ДУИ, вле гоа во се ри ја ди гре сии и го 
пра веа тоа што нај до бро го уме ат. Ома-
ло ва жу ваа, ла жеа, из вр ту ваа, де вал ви-
раа, ди гаа тен зии, се чеа и ле пеа, кро-
е ја и го твеа, изоб ли чу ваа и ва деа од 
кон текст. При тис на ти од те жи на та (и 
те лес на и пси хич ка) на по и мот на род 
на ули ца (на стра на, мно гу, прем но-
гу на род на ули ца) са мо бен ди са ни те 
„мај сто ри“ на илу зи ја та ги упо тре би ја 
си те свои ре сур си и бол на фан та зи ја 
за да го за се нат, зат скри јат и згас нат 
бу де ње то, ама по пу сто.

За нив на жал, сме тки те им ги по ма ти 
ед на гор да пле ја да нај доб лес ни и врв-
ни ма ке дон ски ин те ле кту ал ци, акте ри, 
опер ски пе ја чи, врв ни спор ти сти, пе ја-
чи, ре жи се ри, уни вер зи тет ски про фе-
со ри, пи са те ли и кој уште не. Се то тоа 

за чи не то со сто ти ци ил ја ди убав, спо-
ко ен и раз бу ден на род. Си те на ве де ни, 
имаа ед на го ле ма ма на, ба рем спо ред 
со ци јал до мо крат ски те не до вет ни ци. 
Би ле па три о ти и си ја са ка ле др жа ва-
та. Сра мо та. За мис ле те, си го са ка ле 
ја зи кот, хим на та, зна ме то, гр бот и си 
ги по чи ту ва ле сопс тве ни от на род и 
иден ти тет. Не ве ро јат на сра мо та. Овие 
сто ти ци ил ја ди гра ѓа ни, да ти са ка ле да 
про дол жат да жи ве ат на оваа поч ва, да 
не ти са ка ле да се исе лат во странс тво 
и да ста нат не чии из ме ќа ри, да си ја 
са ка ле Ма ке до ни ја, ама та ква ка ква 
што е. Исти те тие Ма ке дон ци, Тур ци, 
Ро ми, Ср би, Вла си и Бош ња ци да не ти 
са ка ле да при фа тат не ка ква пла тфор-
ма, со ста ве на во Ти ра на и на мет на та 
во Скоп је, ту ку да ти са ка ле да жи ве ат 
во ед на, за ед нич ка Ма ке до ни ја. Гр до-
ти ја од жел би, ви стин ски ба уч и уп лав 
за ју риш ни ци те од „Па вел Ша тев“, кои 
при фа ти ја сѐ што овие дру ги те на ули-
ца не го са ка ат. Гре о та.

Та ка, че да та воз љу бе ни во Со ро со во то 
аз но и во не го ва та без р бет нич ка иде-
о ло ги ја на па те тич на уни фи ка ци ја и 
не по сто е ње на на ци ја, исто ри ја и на 
иден ти тет, со си лен, тра о рен вре сок, 
својс твен на си те од ро дот мр шо јад ци, 
се впу шти ја во прес ме тка со сво и те не-
и сто мис ле ни ци, а ги има мно гу, мно гу 
по ве ќе од тие што се на иста, нај ни-
ска фре квен ци ја со нив. Оче ку ва но, 
иа ко кол ку и да сте под го твен –тие 
се ко гаш ус пе ва ат да ве из не на дат со 
на со бра на та зло ба во се бе, се из нас-
лу шав ме ома ло ва жу вач ки ка за ни ја за 
си те осве сте ни че да ма ке дон ски, кои 
со браа си ла и за ста наа во од бра на на 
сво јот иден ти тет и др жа ва. Пре вен-
тив но и не кро фил ски, кр во пиј ци те 
дем неа и са мо че каа ка ква и да е вест  

на јас но иска жан, ма ке дон ски став. По 
во ста но ве на та ше ма, ми ри сот на став 
со ма ке дон шти на во се бе ги алар ми-
ра ше мр шо јад ци те што жел ни за кр-
вав пир над ле ту ваа, пол ни со по рив 
да го истре сат нај гр до то и нај бед но 
од се бе. За нај а на ти ма ке дон ско, се 
по драз би ра.

Из ми на ти те де но ви се из нас лу шав ме и 
се из на чи тав ме без о браз лук, обре ме нет 
со уште по ве ќе не пис ме ност, про сто ти-
лак и омра за. Ве лат де ка по бур на ноќ 
во ка фе а на, љу би те ли те на пре ку мер-
на та кап ка ве ќе де се ти на де на не ко-
ри сте ле „два пр ста“ в уста за да се олес-
нат од пре кон су ми ра но то. Ед но став но, 
си зе ма ле не кој со ци јал де мо крат ски 
ста тус, пе чат, пу шта ле нив на ТВ или 
пор тал и си „блу е ле“, без проб лем, ама 
ин стант и екс прес но. Уште по ло шо, и 
мно гу лу ѓе што во жи во тот не ис пи ле 
по ве ќе од ед на ча шка, го до би ва ле исти-
от тој по рив без до пол ни те лен сти мул, 
здра ви, пра ви, трез ве ни. За тоа што би ле 
Ма ке дон ци...

Дузина безуспешни обиди за 
фрлање дамка врз будењето
А што оче ку ва те од ду зи на ин ди фе-
рент ни, сте рил ни ли ко ви, кои „ни-
жа та“ вред ност од мла до ста, по нај-
раз лич ни ос но ви ја ком пен зи ра ле со 
„ви ша“, ком би ни ра на со оча ен не пре-
гор за при пад ност кон ми лу ва на та 
ка ста, ба рем спо ред па ри те. Че да воз-
љу бе ни во иде ја та да би дат ина кви, 
ин те ле кту ал ци, бур жуи, дел од вла ста, 
ак ма ци што здра во за го то во ја голт на-
ле при ка ска та де ка „дру ги те“ се тол па 
про сти, не пис ме ни и не ми е ни. Па си 
се чув ству ва ат уба во и су пе ри ор но 
при та ква са мо за мис ле на „сто ка“. Или, 
ед но став но, бе ше на род. Ама ре ди ца та 
фи љан лу ѓе што со исти от тој на род 
из ле зе со под др шка за „За за ед нич ка 
Ма ке до ни ја“ ги из ме сти и им ја уни-
шти при ка ска та. Ште та. Го ле ма.

Овие им по тент ни че да, жел ни за вни ма-
ние, по сто ја но га ле ње и за наг ла су ва ње 
на „фа ктот“ де ка се нај у ба ви, нај ум ни, 
нај са ка ни, нај по тент ни и не за мен ли ви 
и де ка се глав ни те кон су мен ти на по-
вра ќа ни ци те на со ро со ид ни те гу руа. 
Да, исти те тие што се ко ја го ди на са мо 
ја ме ну ва ат по зи ци ја та на на гра де ни 
во кон кур си те на МИМ, ЕУ, ко рис ни ци 
на си те стран ски гран то ви и фон до ви, 
кои во ам ба са ди те вле гу ва ат со „здра во, 
пак јас...“ Ро ти ра ат, пра ват „ро ка ди“, ама 
ли ко ви те ка ко на рас и па на пло ча са мо 
се вр тат ли вр тат. Чуд на, не му зи кал на 
„на пра ви ја“, ко ја функ ци о ни ра и сви ри 
две и пол де це нии...

Е се га, исти те тие нај а ву ваа „кр ва ва 
са бо та“, во е на со стој ба и вој ска на 
ули ца од Ива нов и ла жеа за те па ни 
Ал бан ки по про те сти. Вљу бе ни ци во 
ме ѓу на род на та за ед ни ца, кои со тол-
ку пи е тет и пос луш ност се кој нив ни 
збор го пре не су ва ат со тре пет и ра дост, 
осо бе но сце на ри ја та за крах на др жа-
ва та од ка кви ли не грч ки, гер ман ски 
и хо ланд ски пет па рач ки ме ди у ми. Из-
вр ши те ли те на аген да та што се осом-
ни че ни за вме ша ност во ди вер зи ја со 
де мо ли ра ње на фа са да та на Му зе јот на 
ал бан ска та аз бу ка, исти те тие сур ту-
ци, кои на пра ви ја идол и хе рој од еден 
не це ло сен, искомп ле кси ран, фру стри-
ран и лу стри ран про фе сор, кој исте па 
де ца што на не го ата ку ваа вер бал но, 
со збо ро ви. На стра на, тој да ти бил 
„на веж бан“ од те па ње же ни по до ма и 
по пар кин зи. А, ре ал но, доб лес ни беа 
де ца та, кои не му вра ти ја на кло ци те 
и на шла ка ни ци те на екс ми ни сте рот 
за вна треш ни ра бо ти, кој по не ра зо-
ткри е ни от обид за атен тат врз пре тсе-
да тел, до би на гра да и бе ше наз на чен 
за шеф на МНР. Во то гаш на та, чу дес на 
со ци јал де мо крат ска Ма ке до ни ја.

Фоторобот на ликовите што 
паѓаат на „идеологијата” на СДСМ
За на ша жал, одам на жи ве е ме во оп-
штес тво во кое овие па ра зи ти, те ме-
леј ќи го сво јот ус пех на упор но ста и 
на из вр ши тел но ста на за да де ни те 
за да чи (не за вис но од на ра ча те лот) 
со вр ше но до бро ег зи сти ра ат и мно гу-
крат но, ви ру со ид но плод но ги разм-
но жу ва ат на ра ча ни те идеи и ста во ви 
соз да вај ќи од лич на поч ва за сце на ри-
ја та што се спро ве ду ва ат пре ку нив и 
нив на та деј ност.

За прос пе ри ра ње и ид ни на во ре до-
ви те на овие кал ку лан ти, про фе си-

ја та и на ци о нал но ста не се ре ша вач-
ки. Нај до бро е ако ги не ма те. Ако сте 
под го тве ни да ги сме ни те, пак, уште 
по до бро. Ако сте евти ни, нај до бро. 
За по тсе ту ва ње, ми на ти от број да-
дов ме до бра прог но за во ана ли за та. 
По Те у та, оче ку вав ме иста ре ак ци ја 
од Нев зат и од Изет. Вто ри от не нѐ 
раз о ча ра. Иден тич но, ка ко да „пре-
пи шал“ на час кај про фе со рот Со рос 
од со пар ти ја ка та и срод на ду ша по 
сдсмов шти на, Ме џи ти из ле зе и ка жа 
де ка ВМРО-ДПМНЕ при фа ти ле и по-
ве ќе од СДСМ?! Абе ај де. Па, не ли ДУИ 
во би тка по ал бан ски гла со ви бе ше? 
Ва ка ли ќе ги освои, ка жу вај ќи де ка 
не при фа ти ле по ве ќе ал бан шти на од 
дес ни чар ка та ма ке дон ска пар ти ја, па 
по ра ди нап лив на до бри на и на фер 
игра се ре ши ле за  СДСМ? На стра на, се 
зез на со мо мен тот на на уч на та фан та-
сти ка во иска зот. Па ва ка, спо ред Изет, 
ба рем из ле гу ва де ка Зо ран и Рад ми ла 
во се бе има ле мно гу ма ке дон шти на?! 
А тие се одам на опе ри ра ни од оваа 
„бо лест“. Упс, пак ста ти ва!

Се ко ја чест, Изет, ама при ка ска та ти 
е шуп ли ва. Раз би ра ме де ка се га ги 
„пер еш“ са ка ни те од СДСМ за при-
фа те но то, а тие при фа ти ја мно гу, го 
„при ми ја“ пла тформ ски бе скрај но. Сѐ 
по ве ќе се сог ла су вам со Му са Ља ма ла-
ри, де ка СДСМ не е ма ке дон ска, ту ку 
иде о ло шка пар ти ја. Те у та и Изет се 
до бар до каз. Единс тве ни от, ви стин-
ски проб лем е што иде о ло ги ја та им 
е по ве ќе од шуп ли ва и праз на и се 
ви ка „власт“. По до бро зву чи, „аман да 
дој де ме на власт, аман ве ќе!“ И та ка, 
тие на пра ви ја сѐ и да доа сѐ, иа ко не е 
нив но, са мо за да ја ис пол нат сво ја та 
„иде о ло ги ја“. На град но то пра ша ње би 
би ло, кој би „пад нал“ на ва ква шуп ли-
ва, не до дел ка на иде о ло ги ја? Фо то ро-
бо тот е во гор ни те ре до ви... 

анализа

www.republika.mk12 петок, 10 март 2017 година www.republika.mk 13петок, 10 март 2017 година



П о првите објавени не-
легално прислушувани 
разговори од страна на 

Зоран Заев во февруари 2015 го-
дина, ретко кој имаше храброст 
гласно да зборува за тоа што се 
крие зад „чадот“ од „бомбите“ на 
лидерот на опозицијата, а уште 
помалку да прогнозира кога 
може да се очекува расплет на 
кризата и нормализирање на 
состојбата. Еден од ретките што 
уште тогаш најавуваше „долг 
период на политичка нестабил-
ност“ е универзитетскиот про-
фесор Ненад Танески, кој во ин-
тервју за „Република“ оцени дека 
станува збор за „голема игра на 
големи светски актери“, а него-
вите процени беа дека „крајот 
на кризата не може да се види 
пред 2018 година“. Докторот на 
безбедносни науки, два месеца 
по почетокот на објавување на 
бомбите, исто така, предупреди 
дека „Заев ќе стане заложник на 
своите „пријатели од надвор“ и 
најави: „ако еден ден овој човек 
дојде на власт, поголем дел од 
својата работа ќе мора да го пос-
вети на странските разузнавач-
ки служби, на кои ќе им должи 
големи услуги“.

 велат ако не сте сигурен дали 
некој точно ја предвидува ид-
нината, вратете се во минато-
то и погледнете што зборувал 
за сегашноста. од денешен 
аспект, вашите прогнози за 
развојот на кризата, за жал, 
се покажаа точни. Пред две го-
дини ѝ останавте должен на 
јавноста да објасните зошто 
сметавте дека кризата ќе се 
одложи толку долго и зошто 
разрешницата ќе треба да ја 
чекаме до 2018 година? 
ТАНЕСКи: Да бидам искрен, кога 
се прават анализите за развој на 
настаните дури и да ги имате 
сите точни информации, дури и 
да сте ги зеле предвид сите мож-
ни и помалку можни сценарија, 
тешко е прецизно да го предви-
дите резултатот. Колку и да ги 
гледаме, државите, меѓународ-
ните организации, бизнис-цен-
трите како субјекти што имаат 
предвидени интереси, сепак тие 
субјекти се водени од поединци 
и од групи. Секој од нив дејству-
ва во зависност од својот карак-
тер, лични убедувања, некогаш 
и пријателски врски. Но, сепак, 
колку што правите потемелна 
анализа изгледите да погодите 
ви се поголеми. Во тој период 
имав предвид неколку клучни 
моменти. Прво, изведбата на 
геостратегиските проекти на 
Русија со „Турски тек“ и на Кина 
со „Патот на свилата“. Реализа-
цијата на овие два проекта е во 
спротивност на интересите на 
САД и на Европската унија. Ре-
ализацијата на тие проекти ди-
ректно ќе влијае на намалување 
на економската моќ на САД и 
на Унијата, но и на намалување 
на профитот на корпорациите 
во овие земји. Реализацијата 
(дали ќе се реализираат или не) 
на овие два проекта што се ко-
рисни за Македонија би требало 
да заврши во 2018 година. Тоа 
беше едната варијабла земена во 
анализата. Втората клучна прет-
поставка беа претседателските 
избори во САД, како и  изборите 
што треба да се случат во Фран-
ција и во Германија. Значи, колку 
и да сакаме да мислиме дека во 
западниот свет владеат вистин-
ски демократски системи, сепак, 
реалноста е малку поинаква. И 
западните држави што извезу-
ваа демократија се западнати 
во квинслиншки односи со биз-

нис-центрите, односно центри-
те на моќ, и, на некој начин, се 
управувани од нив. Ова тврдење 
најлесно се докажува преку не-
доследната политика на ЕУ за 
исто прашање, но за различни 
субјекти. На Балканот има и 
премногу такви недоследности. 
Центрите на моќ што ги контро-
лираат државните претставни-
ци и преку нив ги спроведуваат 
сопствените интереси, сигурно, 
ги зеле предвид и изборите што 
доаѓаат. Оттаму беше лесно да 
се претпостави дека и едната 
и другата страна, Западот нас-
проти Истокот, имаат доволно 
време да причекаат развојот на 
настаните да не го силуваат во 
насока на своите интереси, а 
притоа солидно да го изработат 
теренот. Па, така беше повеќе од 
јасно дека нема да се избрзува со 
избори сѐ додека анализите не 
покажат поволен резултат. Од-
носно, резултат со кој ќе имаат 
можност за маневри. Веројатно, 
како што поминува времето, сѐ 
појасно се гледа целата задни-
на, намерите на надворешните 
фактори и нивните фаворити. 
За волја на вистината, источна-
та страна има помала потреба 
да фаворизира страна бидејќи 
користа за Македонија од реа-
лизацијата на овие два проекта 
ќе биде сериозна, па, веројатно, 
играат на опцијата дека дури и 
да победи фаворитот на нивниот 
непријател ќе имаат простор за 
маневрирање. Западната страна, 
пак, ја поддржува опцијата, која, 
според нивната математика, ќе 
покаже сервилност, а со тоа и 
заштита на нивните интереси. 
Значи, да се разбереме, целата 
приказна нема врска со демо-
кратски вредности, со човеко-
ви права, со евроинтеграции, 
пријателски или добронамерни 
односи, туку има врска само со 
геополитички интереси, а сето 
наброено се само механизми за 
нивно остварување. Засега само 
преку употреба на мека моќ.

 веднаш по објавувањето на 
првите нелегални прислушу-
вани разговори од страна на 
Зоран Заев, за кои од објаве-
на видеоснимка слушнавме 
како самиот признава дека ги 
добил од странска служба, ве 
прашав: „Ако Заев сега како 
опозиционер има тесна сора-

ботка со странски елементи, 
како ќе работи некогаш кога 
ќе дојде на власт?“ вие тогаш 
ми одговоривте: „Ако еден ден 
овој човек дојде на власт, ќе 
мора да го исплати долгот“. 
Кажете ми што треба Заев да 
им испорача на странските 
разузнавачки служби откако 
ќе дојде на власт?
ТАНЕСКи: Јас тука не би можел 
да шпекулирам кој е договорот 
меѓу нив. Но тоа што е очигледно 
е веќе покажаната сервилност 
на Заев. Дали доколку формира 
влада од него ќе се бара брза про-
мена на името, или разрешување 
на сите отворени прашања со 
соседните држави-членки на ЕУ, 
односно НАТО, тоа можам само 
да го претпоставувам од тоа 
што е јавно кажано. Знаете, на-
шите соседи Албанија, Бугарија 
и Грција, со нивното членство 
во воено-политичкиот блок на 
западноевропските држави се 
во позиција преку примена на 
сила (во случајов вето) да си ги 
остваруваат своите национални 
интереси. Свесни се дека ова е 
многу поволен момент. Европа 
никогаш не била позаинтереси-
рана Македонија да ја има под 
свое, а за соседите да ги одблоки-
раат интеграциските процеси на 
Македонија бараат исполнување 
на нивните услови. Оттука секој 
си бара начин како да го оствари 
својот интерес, кој секогаш завр-
шува врз грбот на најслабиот, во 
случајов Македонија. Тоа што оди 
в прилог на ова тврдење е усвоју-
вањето на најавената Резолуција 
со која се осудува геноцидот врз 
албанскиот народ во Македонија 
во периодот 1912-1956 година. Со 
оваа Резолуција, всушност, ниту 
ќе бидат унапредени правата на 
Албанците, ниту ќе се подобри 
нивниот живот во Македонија, 
а ќе ги нарушиме односите со 
Србија. Не би сакал да навлегу-
вам подлабоко во елаборирање 
на ова прашање зашто тоа ќе нѐ 
врати на Букурешкиот договор и 
ќе отвори многу други прашања, 
но, сепак, ќе нагласам дека ако се 
донесе таа резолуција, Македо-
нија сама ќе си ги скрати алтерна-
тивите, односно можностите во 
меѓународните односи, а можно е 
таа Резолуција да има и егзистен-
цијално влијание врз Македонија. 
Но,постојат и прашањата поврза-
ни со Резолуцијата на кои треба 

европа никогаш не била позаинтересирана македонија да ја има 
под свое, а за соседите да ги одблокираат интеграциските процеси 
на македонија, бараат исполнување на нивните услови. оттука 
секој си бара начин како да го оствари својот интерес, кој секогаш 
завршува врз грбот на најслабиот, во случајов македонија, вели 
професорот Танески во интервју за „Република“

Со албанската платформа  
Заев го враќа долгот

НЕНАД ТАНЕСКи, УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФЕСОР, ДОКТОР НА НАУКИ ПО БЕЗБЕДНОСТ ИНТЕРВЈУ

Разговараше | Ненад Мирчевски 
Фото | Александар Ивановски
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да ви го одговорот правниците, 
како се утврдува геноцид, кој е 
надлежен, кога воопшто почнува 
да се употребува како термин и 
од кога претставува кривично 
дело за меѓународното право. Ова 
не е мој домен и јас не би навле-
гувал во ова прашање подлабоко, 
но, за споредба, тоа е слично како 
да донесеме резолуција за осуда 
на компјутерски криминал во 
18 век.

 во интервјуто што го пра-
вевме еден месец пред случу-
вањата во Диво Насеље преду-
предивте дека „сценаристите 
може да  активираат дополни-
телно сценарио ако примарно-
то („бомбите“ на Заев) помине 
неуспешно, сѐ во насока на 
промена на власта“. Колку и да 
се обидуваа сценаристите да ја 
препишат одговорноста за ор-
ганизирањето на терористич-
киот напад на вМРо-ДПМНЕ, 
денес сѐ појасни се политич-
ките и криминални врски на 
учесниците во Диво Насеље 
со СДСМ, но и со нивните на-
дворешни пријатели. очеку-
вате ли сега слично сценарио 
на странските разузнавачки 
структури за поддршка на 
албанската платформа и ин-
сталирањето на Зоран Заев во 
премиерската фотелја? 
ТАНЕСКи: Видете, реализација-
та на сценариото за промена на 
власт се приближува кон крајот. 
Но, многу делови од тоа сцена-
рио не одеа како што се очеку-
ваше. Односно, по бомбите, и по 
финансиското засилување на 
опозицијата, очекувањето беше 
дека СДСМ ќе добие поголема 
поддршка. Откако првите анкети 
покажуваа дека пресметките не 
се исполнуваат, во недостиг на 
гласови се посегна по албанскиот 
електорат. Во тој пазар, како и во 
секој, не може само едната страна 
да добива, а другата да губи, па, 
веројатно, се тргувало со пра-
шања, кои подоцна беа застапени 
во платформата. Но, тие прашања 
не биле прашања за тргување 
на албанските партии, туку на 
СДСМ. Односно, врз основа на тие 
прашања СДСМ ги доби гласови-
те од Албанците, а албанските 
партии ги загубија. Всушност и 
затоа платформата не е ниту во 
една изборна програма на албан-
ските партии, туку се појавува от-

после. Албанските партии, пред 
сѐ, ДУИ, сфаќаат дека мора да ја 
поддржат платформата, зашто во 
спротивно би загубиле уште по-
веќе гласови, а Заев, кој тргувал 
со овие прашања, сега, наводно, 
ги поддржува отпосле. Значи, ре-
ално, прашањата од платформата 
биле адут во предизборието, а 
сега се адут за состав на влада. 
Но, не се тие реални барања и 
потреби на Албанецот граѓанин 
во Македонија, нормално, не се 
ниту спротивни на интересите 
на Албанците во Македонија, но 
вистината е дека тие се дел од 
политиката на Албанија во на-
сока на остварување на идејата 
за Голема Албанија, која имаше 
поддршка од претходната адми-
нистрација на САД.

 За можноста од примена на 
планот „Б“ за уривање на влас-
та тогаш сметавте дека „целта 
нема да биде конфликт во кој 
повторно ќе треба да се вме-
шуваат надворешни олеснува-
чи за да се смири ситуацијата, 
туку, веројатно, само прити-
сок за промена на власта и по-
ставување нови ‘попослушни’ 
лидери по нечија туѓа мера“. 
Како сега го цените развојот на 
ситуацијата? Можен ли е кон-
фликт од поголеми размери, 
сличен на тој од 2001 година?

ТАНЕСКи: Знаете, за еден ис-
тражувач и аналитичар многу 
е лошо ако постои субјективен 
фактор, кој не му дозволува 
објективно да ги согледа сите 
параметри. Во случајов, јас не 
посакувам конфликт. Но и од тоа 
што го гледам, читам и разби-
рам, не би требало да има меѓу-
етнички конфликт. Во моментов 
Европа не посакува конфликт. 
Проблемот со бегалците само 
се зголемува, веројатно така 
и ќе продолжи, па сигурно не 
им треба и нов бран бегалци. 
Кај внатрешните субјекти, пов-
торно, не мислам дека постои 
интерес и подготвеност за меѓу-
етнички конфликт. Сепак, кол-
ку-толку 2001 година нѐ научи 
дека човечките жртви немаат 
цена, а на крајот сѐ завршува на 
тркалезната маса. САД, од друга 
страна, сега имаат внатрешни 
проблеми, но и посериозни про-
блеми во Пацификот со Кина, па 
сигурно Балканот не е приори-
тет. Остануваат само центрите 
на моќ застапени во групацијата 
Билдерберг во чијашто агенда 
и интерес, покрај контрола на 
регионов, е и воен судир меѓу 
САД и Русија. Под нивни при-
тисок официјална Европа не ја 
осудува албанската Платформа 
и не бара нејзино повлекување, 
што во други ситуации, сигурно, 

би се случило, посебно ако се 
појави вакво барање од руско-
то малцинство во балтичките 
држави. Додека сѐ уште админи-
страцијата на Трамп нема целос-
на контрола над разузнавачки-
те служби и армијата, постои 
можност да се заплеткаат тие 
односи прво тука на Балканот, 
поради многубројните замрз-
нати конфликтни прашања меѓу 
балканските држави, кои, по по-
треба, можат да се активираат 
и да претставуваат иницијална 
каписла за заземање страна во 
конфликт, но и пошироко, што 
би значело конфликт од поголе-
ми размери.

 Евентуалната ескалација на 
ситуацијата во Македонија 
не само што може да ја втур-
не земјата во големо крваво 
сценарио, туку може да го за-
пали целиот регион. Кому му 
е од интерес таков развој на 
настаните?
ТАНЕСКи: На тие што треба да 
профитираат од „Трансјадран-
скиот тек“ и на тие што не са-
каат да им се намали профитот 
и да загубат по реализацијата 
на „Турски тек“ и на „Патот на 
свилата“. А тие се истите што 
профитираат од војни. Односно, 
тоа се тие центри на моќ, кои 
целосно ја контролираат запад-

ноевропската и американската 
економија, а имаат сериозно 
учество во светската еконо-
мија. За нас позвучни имиња 
од членовите на групацијата 
Билдерберг се Бил и Хилари 
Кинтон, Џорџ Сорос, Јап де Хоп 
Шефер, Дејвит Рокфелер, Хенри 
Кисинџер итн.

 Тогаш велевте дека од „ча-
дот“ на бомбите на Заев не 
ја гледаме големата слика, а 
таму, на меѓународната сце-
на се пишува нова историја. 
Мнозинството Македонци ја 
препознаа опасноста од раз-
небитување на државата и 
излегоа на улица во одбрана 
на татковината. Но, колку на-
родот е реален фактор што 
може да спречи реализација 
на вакви опасни сценарија?
ТАНЕСКи: Место народот, тука 
можеме да го употребиме терми-
нот јавното мислење. Под прити-
сок на јавното мислење, Шпанија 
излезе од Ирак, Меркел рете-
рираше во однос на бегалската 
криза, и да не набројувам. Значи, 
притисок може да издејствува 
промени во политиката, посебно 
во демократските држави. Но, 
доколку власта нема слух за ба-
рањата на демосот и тврдоглаво 
не се откажува од предвидената 
политика, таа станува казнета 
на наредните избори. И тука 
нема ништо страшно ако не се 
работи за прашања од животен 
интерес на државата, односно 
ако не се работи за политика 
што го загрозува опстојувањето 
на државата и со чиешто спро-
ведување би се предизвикале 
трајни деформации. Се плашам 
дека Резолуцијата и дел од плат-
формата имаат таква моќ.

 Дефинитивно, историјата 
ќе го запише ова време како 
пресвртница, судбоносен пе-
риод за Македонија. Сепак, 
има добар дел од македонски-
те граѓани што не само што не 
ја гледаат опасноста, туку и 
ги навредуваат другите, кои 
се осмелуваат да застанат во 
одбрана на татковината, дека 
се „фашисти“, „пијаници“, „би-
танги“... На што се должи тоа? 
На силната специјална војна 
од надвор против сите тие 
што ја бранат државата или, 
пак, кај дел од македонскиот 

народ, навистина, целосно е 
загубено национално чувство?
ТАНЕСКи: Ова прашање повеќе 
е од областа на психологијата. 
Мислам дека невоспитанието, 
омразата и гневот што се истура 
во овој период не е толку дел од 
специјалната војна колку што е 
дел од нашата (не)култура. Пре-
ку динамиката на социјалните 
мрежи, всушност, се видовме кои 
сме, што сме и колку вредиме. 
Најчесто во недостиг на аргу-
менти се посегнува по агресија, 
која најлесно се манифестира од 
затскриени профили или дури и 
од јавни. Но, да бидеме искрени, 
секогаш е полесно да се навре-
дува соговорникот доколку не 
се гледате в очи. И лошо е ако 
цела група идентификуваме со 
поединци, кои колку и да се глас-
ни, имаат име и презиме и збору-
ваат од свое име, а не од име на 
целата група во која припаѓаат.

 Пред две години, кога светот 
беше на чекор од нова студена 
војна, Џон Кери јавно соопшти 
дека Македонија е на линија 
на огнот. Што може да очеку-
ваме денес, по промената на 
администрацијата во вашинг-
тон? има ли волја кај Доналд 
Трамп да ја избрише таа ли-
нија и, конечно, да се смири 
целиот Балкан?
ТАНЕСКи: Македонија сѐ уште е 
на линија на огнот и ќе остане, по-
ради тоа што го кажавме досега. 
Во однос на Македонија, секако, 
подобро е што победи Трамп а не 
Хилари, но не треба и да се наде-
ваме премногу дека сега Трамп 
ќе нѐ спаси со волшебно стапче. 
Очекувам да се намали притисо-
кот на САД врз Македонија, но тоа 
не може да се случи преку ноќ. 
Од друга страна, САД воопшто 
не се виновни што во Македонија 
и меѓу Македонците не постои 
национален консензус за многу 
прашања, што за 25 години не 
успеавме да направиме страте-
гија за разрешување на спорни-
те прашања со соседите, што не 
успеавме да имаме подинамична 
надворешна политика и сериозни 
дипломатски претставници што 
ќе лобираат за нашите национал-
ни интереси. Значи, многу од 
проблемите со кои се соочуваме 
произлегуваат од нас самите, а 
тоа нѐ прави уште покревки и 
лесни за манипулација. 

ИНТЕРВЈУ НЕНАД ТАНЕСКи
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Пишува | Никола Србов

Дали, според Заев, 
антифашистите треба 
да им се извинат на 
нацистите?

Интересно, во Република 
Македонија почнува превртување 
на историјата за 180 степени. Со 
тиранската платформа, која СДСМ 
сака да ја спроведе во Македонија, 
се прави преседан од светски 
размери. Во точката каде што 
треба да се обвиниме ние самите 
за некаков геноцид врз Албанците, 
на вештачки начин ја менуваме 
историјата од периодот на Втората 
светска војна

Во Втората светска војна 
Македонците застанаа на 
страната на антифашис-

тичката коалиција борејќи се 
против фашизмот. Денеска во 
Македонија има обид антифа-
шистите да бидат обвинети за 
геноцид извршен врз фашисти-

те. Ова се нема случено никаде 
досега, вака како што е поста-
вена платформата, би стигнале 
до заклучок дека Евреите треба 
да им се извинат на нацистите 
дека, всушност, тие извршиле 
геноцид врз нив, а не дека наци-
стите отвораа концентрациски 
логори. Македонците треба да 
им се извинат на Албанците за 
окупацијата на западна Македо-
нија. Или Франција, Британија 
и САД треба да ѝ се извинат на 
нацистичка Германија за оку-
пацијата на Франција, бомбар-
дирањето на Лондон и нападот 
на Перл Харбор. Мислам дека 
овој преседан треба да го пре-
зентираме пред целата светска 
јавност, нека знае светот дека 
во Македонија антифашисти-
те се осудени за геноцид врз 
фашистите, нека дознаат дека 
тука се изменуваат историските 
факти, кои се востановени од 
целата светска историографија.

Но да се вратиме на домашен 
терен.

Каде е генералот Тодор Атана-
совски да ја осуди тиранската 
платформа со која борците од 
НОБ се обвинуваат за геноцид 
врз Албанците? Дали генералот 
(по војна) се согласува за вистин-
ските борци од НОБ да бидат об-
винети за геноцид? Дали Сојузот 
на борци, во кој членуваат луѓе 
родени по војната, се согласу-
ваат борците што ја ослободија 
оваа земја да бидат обвинети за 
геноцид и со тоа нивната борба 
да се прикаже како терор врз 
нацистите?

За моментот кога избиле не-
мирите на скопското Кале и во 
штипската касарна каде што ма-
кедонската војска се побунила 
под паролата „Не на Срем туку 
на Солун“, Михајло Апостолски 
во своето последно сведоштво го 

кажува следново: „Со Темпо вед-
наш отидовме во Штип, но ра-
ководството не го најдовме на 
своето место. го најдовме само 
командантот, додека политич-
киот комесар го најдовме на 
спиење. го разбудивме и вед-
наш го сменивме. Место него, 
за комесар го поставивме Тошо 
Атанасовски“. На овој начин 
Атанасовски од скоевец добил 
некаква функција, благодарение 
на спанкото во Штип.

Можам само да замислам што 
би му кажал денес Апостолски 
на Атанасовски додека вториов 
го обвинува првиов за геноцид. 
Можеби генералот, тој вистин-
скиот, би го испратил скоеве-
цот на ударна акција на пруга, 
можеби само саркастично ќе се 
насмеел гледајќи ги пулените 
на социјализмот како ги газат 
илјадниците жртви за слободна 
Македонија. Пулените на удбаш-
киот систем, кои веруваа дека 
сѐ почнува од нив, решија да ја 
анулираат борбата на илјадници 
Македонци за време на НОБ.

Од почит кон возраста и иску-
ството што го има Атанасовски 
не би навлегувал во детали 
околу неговата борба. Но Ата-
насовски беше политички акти-
вен последниве години. Во 2014 
година Атанасовски ги обвини 
Македонците од Егејска Маке-
донија дека биле „канцер“ на на-
шето општество споредувајќи ги 
со големосрпството и со голе-
мобугарството од кое страдаше 
Македонецот. Атанасовски ги 
спореди Македонците од Егејска 
Македонија со нашите окупато-
ри преку изјавата: „Македонија 
поминувала и поминува низ 
различни амплитуди: голе-
мосрпска, големобругарска… 
Сега повторно сме во една 
амплитуда. Не знам дали пра-
вилно ќе ја наречам, но сега 
сме во една егеизација на Ма-
кедонија“. Човекот забележал 
„егеизација“. Човекот страву-
вал од Македонците од Егејска 
Македонија, но не ја увидел 
опасноста од албанизација на 
Македонија. Можеби ја увидел, 
но тогаш генералот водеше по-
литика, во 2016 година Сојузот 
на борци потпиша платформа со 
СДСМ „Заедно за слободна Ма-

кедонија“, при потпишувањето 
претставникот на Сојузот, Трајко 
Стаматовски, изјави дека тие за 
оваа платформа се определиле 
уште во 1941 година. Изучувајќи 
ја историјата, ми се отвораат 
многу дилеми, дали борците 
од НОБ во 1941 година се опре-
делиле за платформа со која тие 
самите ќе се осудат за геноцид 
врз Албанците? 

На борците им се превртуваат 
коските во вечните почива-
лишта гледајќи како се обви-
нети за геноцид од страна на 
сегашниве членови на Сојузот, 
кои за време на војната биле 
на 15-годишна возраст и како 
тоа го прават во коалиција со 
Зоран Заев. 

Но прашањето навлегува уште 
подлабоко. Да го тргнеме за мо-
мент настрана периодот на НОБ, 
да видиме какви импликации 
има оваа платформа во претход-
ниот период на кој се однесува. 
Во тиранската платформа се 
бара донесување резолуција во 
Собранието на Република Ма-
кедонија со која ќе се прогласи 
геноцид извршен врз Албанците 
на територија на денешна Репу-
блика Македонија во периодот 

од 1912 година до 1956 година. 
Во јавноста се шири тезата дека 
во периодот од 1912 година, па 
сѐ до АСНОМ ние ќе треба да ги 
осудиме Србија и Бугарија за из-
вршен геноцид врз Албанците. 
Но тука има скриена потточка. 
За време на српската и на бугар-
ската окупација Македонците 
биле попишувани како Срби, од-
носно Бугари. Првата потточка 
е докажување дека тука не по-
стоеле Македонци и дека Алба-
нците се староседелци на овие 
простори, додека Македонците 
ја „окупирале“ албанската земја 
по АСНОМ. Втората потточка е 
осудување на Македонците за 
извршен геноцид во целиот пе-
риод на кој се однесува резолу-
цијата, преку нивното попишу-
вање како Срби, односно Бугари.

Оваа платформа е последниот 
удар врз Македонија и Маке-
донците и, конечно, затварање 
на македонското прашање, кое 
подразбира непостоење на 
македонска држава и на ма-
кедонски идентитет. Доколку 
со векови никој не успеал да 
го збрише Македонецот, сега 
гледаме нова стратегија, Ма-
кедонецот е притиснат самиот 
да се избрише. �

Михајло 
Апостолски

Тодор
Атанасовски



Мак-пат
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КолУМНа

Пишува | Ацо Станковски

Обично, ситуациите што 
стануваат нерешливи, 
безизлезни и фиксирани 

за состојбата во која заглави-
ле, а за која нема никакво ре-
ално решение, ги нарекуваат 
пат-позиции. Овој термин „пат“ 
е преземен од шаховската тер-
минологија и означува невоз-
можност за продолжување на 
играта бидeјќи кралот нашол 
толку добра стратегиска пози-
ција, што противничката „арма-
да“, иако е многукратно посилна 
на „теренот“ и веќе ги победила 
војските на кралот губитник, 
сепак не може да ја извојува 
победата. Дури може и тој, кој 
имал толку голема материјална 
и стратегиска предност, во оваа 
ситуација да биде акцептиран 
како губитник, со оглед на тоа 
што загубил добиена позиција. 

Обично, вакви моменти им се 
случуваат на шахисти-почетни-
ци. Искусните играчи никогаш 
не заглавуваат во вакви диле-
тантски ќор-сокаци на шахов-
ската игра. 

Искусните играчи, исто така, 
треба да ја играат и таа игра 
– уметност на возможното, по-
пуларно наречена – политика. 

Но, како што вели старата 
германска поговорка, прем-
ногу готвачи го расипуваат 
јадењето. Токму тоа се случи 
со најновата состојба на поли-
тичката сцена во Република 
Македонија. Одеднаш, целата 

конструкција, добро обмисле-
на од стотици „умни“ глави, се 
распадна, а нејзините дезин-
тегрирани делови сведочат за 
големиот пресврт, за шокот, за 
космичките закони на акцијата 
и на реакцијата. 

Турбулентните промени во 
новата американска админи-
страција ги оставија абонентите 
на старата администрација без 
земја под нозете. Тука мислам на 
тие домашни галеничиња, кои 
под покровителство на амери-
канската амбасада во Скопје и 
на Сорос Транснационале без 
причини аздисуваа последниве 
две-три години по скопскиот 
урбан простор. Или, подобро – 
со причини, колку апсурдни и 
тенденциозни, толку субвер-
зивни и антидржавни. Сепак, 
секој има право на свој став и 
на свое незадоволство. Но кога 
сето тоа ќе се претвори во агре-
сивна хистерија и вандализам, 
тогаш тоа прераснува во едно 
немо и анимално малтретирање 
на граѓаните. И тоа трае и трае, 
а Сорос Транснационале и аме-
риканската амбасада во Скопје 
истураат ли истураат милиони 
долари на запалливо масло. 

Сите воспалени хулигани од 
скопските улици тука добија 
значајни ролји, плус хонорари, 
а да не ја споменувам помодар-
ската аура на „револуционери“, 
што медиумите на Сорос Тран-
снационале ја дуваат до небе-
сата на славата. 

Да фрлаат балони со боја врз 
спомениците на културата, да 
вандализираат институции и 
да палат претседателска канце-
ларија. 

Не знам колку се свесни, но сето 
тоа е едно грдо и неподносли-
во силување на сите хумани и 
цивилизациски вредности. Ве-
ројатно не се свесни. Што да се 
прави, толкав им е менталниот 
капацитет. 

И, така, стампедото на овие ро-
гати говеда (според ментални-
от капацитет) тргна да ја освои 
власта. 

Траекториите на движење им 
беа диригирани од страната 
на агентите на Сорос Трансна-
ционале, кодошите од амери-
канската амбасада во Скопје, 
разни ситни стратегиски 
„експерти“ од НАТО и од ЕУ, па 
разни наемници од соседните 
земји, па разни бандитски ше-
фови и мафијашки команданти 
и по некој самопрогласен рево-
луционер. 

И, така, оваа гротескна армија 
на криминалци и на профитери 
влезе во итра игра на појаву-
вање и на криење, на ветувања 
и на шарени балони, на мими-
крија и на лудо комедијантство, 
на патетика и на хистерија. 

Прво ова почна да дава резул-
тати, скромни, но кога надојдоа 
доларите на Сорос Трансна-
ционале и на американската 
амбасада во Скопје, одеднаш 
армијата на комедијанти и на 
предавници се засили, се за-
цврсти и стана заканувачка по 
поредокот. 

- Ма, каков патриотизам! Дај па-
рите, да удрам неколку куртони 
со боја по Триумфалната арка, 
па да си одиме на Халкидики!

Стратегија, проста како грав. 
Но, делотворна. Во комбина-
ција со кодошките акции на 
прислушување на приватните 
разговори на владетелите и 
нивна дистрибуција по елек-
тронските медиуми, финанси-
рани од Сорос Транснационале 
и американската амбасада во 

Скопје, резултатите значајно се 
подобрија. 

И го накрмија рибникот, наре-
чен ФИРОМ, со храна, што не 
мал број крапови одбија да ја 
јадат, но, сепак, еден значаен 
дел од нив ја проголта, па дури 
и уште сака да гнете. 

И, еве им ја платформата. Ајде де, 
голтнете ја! Ајде, стоко! Голтај! 

И почнаа да ја голтаат зашто 
веќе немаше каде. И ќе ја изгол-
таат, кога е власт во прашање, 
за нив и за нивниот водач нема 
лимити.
 
Но им се случи народ. Е тоа не 
беше планирано. Тука малку 
им се слоши, но се понадеваа, 
дека авторитетот на амери-
канската амбасада во Скопје 
и на Сорос Транснационале ќе 
ги покријат, ама... 

Тоа го однесе виорот на исто-
риските промени. 

Еееј, говеда рогати! Сте чуле ли 
дека Доналд Трамп ја победи 
Хилари Клинтон на изборите 
за претседател на САД?!

Но, за нив тоа не значи мно-
гу. Тие живеат во изолиран и 
аутистичен свет (во еден вид 
бара) и мислат дека илузионис-
тот Зоки може да направи сѐ. 

Затоа нашиот принципиелен 
претседател, Ѓорѓе Иванов, кој 
е одговорен пред историјата, мо-
раше да ги потсети на реалноста. 

По овој, за мене, херојски чин 
на претседателот Ѓорѓе Иванов, 
тие, конечно, сфатија дека нив-
ниот поход кон власта е запрен. 
Ова е пат-позиција, при која, 
конечно, правдата и морални-
те принципи во политиката и 
во општествените релации ќе 
се појават на сцената како де-
лотворни механизми за конечно 
воспоставување стабилен ци-
вилизациски поредок во земја-
ва. Луѓето ќе се собираат кон 
правичната опција, предводена 
од патриотските сили, а носите-
лите на платформата ќе останат 
осамени на бојното поле како 
генерали без војска.  �



ЕКоНоМИЈа

 И годинава ќе пријавуваме данок во пет до 12
ТЕчАТ РоКовиТЕ ЗА ПоДНЕСУвАњЕ гоДиШНи ДАНочНи ПРиЈАви

Сè можеш да заборавиш 
ама данок не! Оваа е пора-
ка што Управата за јавни 

приходи ја упати до сите граѓа-
ни апелирајќи да побрзаат да 
ја исполнат својата обврска и 
да поднесат годишна пријава. 
Последниот рок за пријаву-
вање екстра-приход е 15 март, 
до кога се очекуваат повеќе 
од 400 илјади пријави, слич-
но како минатата година. Од 
УЈП повикуваат граѓаните да 
не го чекаат последниот рок 
за исполнување на законската 
обврска. Постапката е еднос-
тавна и брза, но даночните 
обврзници како да чекаат пет 
до дванаесет за да ја исполнат 
обврската, па  вообичаено во 
последните денови од рокот се 

создаваат турканици и нервози.
Олеснителна околност е што 
данокот може да се пријави и 
по електронски пат.

� граѓаните треба да ги по-
днесат годишните даночни 
пријави и да не го чекаат по-
следниот рок бидејќи тогаш 
се создава метеж на шалте-
рите. Апелираме граѓаните 
што се регистрирани во сис-
темот е-даноци да ги подне-
сат пријавите по електронски 
пат – велат од УЈП.

Сепак, информациите од терен 
потврдуваат дека граѓаните си 
ја тераат старата традиција, сѐ 
да прават во последен момент. 
Така на една недела пред исте-
кот на рокот, само една полови-
на поднеле годишна даночна 
пријава. Имено, од очекувани-
те 400 илјади, само 216.000 ги 
пријавиле екстра-приходите, 
иако пријавувањето можеше 
да се прави од 1 јануари 2017 
година. Најмногу или 80.000 
пријави се поднесени во Скопје. 
Околу 100.000 граѓани даноч-
ната пријава ја доставиле елек-
тронски. Најголем број пријави 
се очекуваат последниот ден од 
рокот, 15 март.

Годишна даночна пријава 
задолжително треба да под-

несат сите тие што во 2016 
година, освен плата, пензија 
или приход од земјоделска и од 
самостојна дејност, оствариле 
и дополнителни приходи. Се 
работи за приходи од кирии, 
авторски права, индустриска 
сопственост, исплатена диви-
денда, капитална добивка од 
продажба на учество во капи-
тал и на недвижен имот, поеди-
нечна добивка од општи игри 
на среќа во износ поголем од 
пет илјади денари (лотарија, 
електронски игри на среќа, 
награди или интерактивни 
игри), приходи од игри на 
среќа преку специјализирани 
интернет-страници, приходи 
од интернет (е-трговија, ус-
луги преку специјализирани 
страници, реклами на соп-
ствени интернет-страници), 
лични примања од странство 
за активности поврзани со ра-
ботењето во Македонија, пари 
од ангажман во амбасади или 
мисии на меѓународни орга-
низации, други дополнителни 
приходи. Поднесувањето на 
ГДП е задолжително и за сите 
вработени на кои им било ис-
платено К 15.

Кај добивките од игрите на 
среќа се пријавуваат само тие 
што се повисоки од 5.000 де-
нари. 

� Кај игрите на среќа би нагла-
силе дека се пријавуваат само 
тие приходи повисоки од пет 
илјади денари и тоа важи за 
општите игри на среќа. При-
ходите од обложувалниците 
не се пријавуваат во годиш-
ната даночна пријава. Би на-
гласиле и дека граѓаните што 
се занимаваат со електронска 
трговија и остваруваат при-
ходи преку интернет треба 
тие приходи да ги наведат во 
годишната даночна пријава – 
објаснуваат од УЈП.

Граѓаните што оствариле до-
полнителни приходи, а кои 
нема да достават годишни да-
ночни пријави, се соочуваат со 
казни од 500 до 1.000 евра.

За да се поднесе годишната 
даночна пријава работодаве-
цот, односно исплатувачот на 
приходот има законска обврска 
најдоцна до 25 јануари да изда-
де збирна пресметка со вкупни-
от износ на исплатени приходи, 
платениот персонален данок 
и придонеси за претходната 
година. И Фондот за пензиско 
и за инвалидско осигурување 
издава збирна пресметка за 
годишната бруто-пензија, со-
цијални придонеси и персона-
лен данок, а Фондот за здравст-
вено осигурување дава збирна 
пресметка за годишното поро-
дилно боледување, социјални 
придонеси и персонален данок.

Секој граѓанин што е од друг 
град, а работи, живее или сту-
дира во Скопје може да подне-
се годишна даночна пријава 
во Контакт-центарот на УЈП 
во зградата на Регионалната 
дирекција. Пријавите можат 
да се достават и преку пошта 
на адресата на Регионалната 
дирекција. Даночната управа 
отвори дополнителни шалтери 
во приземјето на Дирекцијата 
за големи даночни обврзници 
(зграда на ССМ), а тука се и Ре-
гионалната дирекција, даноч-
ниот шалтер во Чаир, како и 
мобилните даночни шалтери 
на УЈП. 

Значи, надлежните даночни ор-
гани го сторија своето, преку 
отворање дополнителните пун-
ктови за собирање на ГДП, сега 
на ред се граѓаните. Сите што 
досега не го пријавија допол-
нителниот данок имаат уште 
неколку дена да го сторат тоа за 
да не плаќаат казнени поени. �
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БиЗнисот оваа неДела БиЗнисот оваа неДеламакедонија

Распишан оглас за изградба 
на секундарна и на терцијална 
гасоводна мрежа
ГВладата распиша оглас за изградба на 
секундарна и на терцијална гасоводна 
мрежа преку јавно-приватно партнер-
ство за скопскиот, западниот и за ис-
точниот регион. Вкупната проценета 
вредност за изградба на оваа гасоводна 
мрежа е околу 150 милиони евра.

Ќе бидат опфатени сите 17 општини 
во скопскиот регион, 36 општини во 
источниот регион и 26 општини во за-
падниот регион. Со ова почнува про-
цесот на секундарна и на терцијална 
гасификација, односно паралелно со 
изградбата на примарната гасоводна 
мрежа ќе се работи и на изградба на 
систем со кој директно ќе се поврзат 

 Трошоците на живот во февруари во 
однос на јануари годинава се намале-
ни за 0,5 проценти, а цените на мало за 
0,6 проценти. Во споредба со февруа-
ри лани, трошоците на живот бележат 
пораст од 0,2 проценти, а цените на 
мало од 1,3 проценти, објави денеска 
Државниот завод за статистика.  
Намалувањето на трошоците на живот 

Неизвесноста на политичката сцена 
ја запира македонската економија, 
но земјава сè уште остварува стап-
ки на пораст. Последните податоци 
на Народна банка покажуваат дека 
девизните резерви се на стабилно 
ниво, се забрзува порастот на вкуп-
ните депозити, а ќе се засилува и 
кредитирањето, особено на компа-
ниите, како резултат на двојното 
намалување на основната камата.

Податоците упатуваат на движења 
во различни насоки, но, гледано во 
целост, состојбата во економијата 
во последниот квартал од годината 
била малку понеповолна во однос 
на третиот квартал. Гледано за це-
лата 2016 година, досегашните ост-
варувања и тековните показатели 
упатуваат на пораст на економија-
та, а стапката на пораст е блиска до 
очекуваниот пораст од 2,3 отсто 

ЕлЕМ нема да бара 
поскапување на струјата
� „Електрани на Македонија“ 
нема да бара зголемување на це-
ната на електричната енергија за 
тарифните потрошувачи, а нега-
тивното салдо од работењето на 
почетокот на годинава предизви-
кано со увозот на струја поради 
екстремните студови ќе го над-
мине со извоз на струја кога ќе 
биде поскапа на берзите - најави 
генералниот директор на ЕЛЕМ, 
Христијан Мицкоски.

Во моментов цената на електричната 
енергија на берзите е 24,5 евра за 
мегават час и е за 17 евра пониска 
од регулираната на ЕЛЕМ, па се раз-
мислува  наскоро да се почне со увоз 
на евтина струја и во тој период да се 
подготвуваат капацитетите и да се 
полнат акумулациите за да се изве-
зува подоцна, кога цената на струјата 
ќе биде повисока од регулираната. На 
тој начин не само што компанијата 
ќе може да го испегла негативното 
салдо во работењето од почетокот 
на годинава, туку ќе може и да забе-
лежи профит.

Пад на индустриското 
производство
Индустриското производство во ја-
нуари годинава, во однос на јануари 
лани бележи пад од 2,6 проценти, 
објави Државниот завод за статис-
тика. Индустриското производство во 
секторот рударство и вадење камен 
во јануари 2017 година, во однос на 
јануари 2016 година, бележи опаѓање 
од 7,2 отсто, во секторот преработу-
вачка индустрија бележи опаѓање од 
3,6 отсто, а во секторот снабдување 
со електрична енергија, гас, пареа и 
климатизација пораст од 10,6 отсто.

Од Државниот завод за статистика 
нагласуваат дека намалувањето во 
секторот преработувачка индустрија 
е резултат, пред сѐ, на намаленото 
производство на прехранбени про-
изводи, на пијалаци, на тутунски 
производи, на текстил, на облека, 
производи од гума и производи од 
пластични маси, други неметални 
минерали и на фабрикувани метални 
производи, освен машини и уреди.

свет

азиските земји ќе потрошат 
26.000 милијарди долари за 
инфраструктура
Азиските земји ќе мора да потрошат 
26.000 милијарди долари до 2030 
година на инфраструктура за да се 
фатат во костец со сиромаштијата. 
На тој начин ќе го поттикнат сто-
панскиот пораст и полесно ќе се 
изборат со климатските промени, 
предупреди Азиската банка за раз-
вој (АДБ). 

Азискиот кредитор истакнува дека 
владите на некои најсиромашни 
земји во светот треба да инвести-
раат во речиси сите сектори, од 
транспорт и телекомуникации, па 
до снабдување со електрична енер-
гија, вода и обезбедување основни 
санитарни услови.

„Џенерал моторс“ (ГM)  
го продава европскиот 
сектор на ПСа
Американскиот гигант „Џенерал мо-
торс” (ГM) ќе претрпи еднократен 
трошок во висина до 4,5 милијарди 
долари поради продажба на својот 
европски сектор на француската ПСА. 

Покрај продажбата на автомобил-
ските имиња во Европа, „опел“ и „во-
ксхол“ и на својот финансиски сектор, 
за вкупно 2,2 милијарди евра, ГM ќе 
има сметководен трошок од 4 до 4,5 
милијарди долари поради намиру-
вање на пренесените обврски за пен-
зии и одложените даночни средства.

Кинескиот телекомуникациски ги-
гант ЗТЕ се согласил да им исплати 
1,2 милијарда американски долари на 
САД поради извоз на стока во Иран и 
во Северна Кореја, со што ги прекр-
шил санкциите, објавија американ-
ските власти.

По долгата истрага, почната во вре-
мето на претходниот американски 
претседател Барак Обама, кинеската 
телекомуникациска компанија ЗТЕ 
признала дека во Иран и во Северна 
Кореја извезувала телекомуникаци-
ска опрема произведена во САД, во 
износ од неколку стотини милиони 

во февруари во однос на јануари годи-
нава е резултат на понискиот индекс 
на свежиот и разладен зеленчук, освен 
компирот, за 16,3 проценти, свежото и 
разладеното овошје за 5,3 проценти, 
полномасното млеко за 0,8 проценти, 
другите преработки од месо за 0,3 про-
центи, лебот и житата, јајцата и маслото 
и маснотиите за 0,2 проценти.

долари, објавија неколку американ-
ски министерства.

Кинеската компанија, исто така, при-
знала дека дала лажни информации 
пред властите за да ги прикрие мал-
верзациите.ЗТЕ мора веднаш да испла-
ти 892 милиони долари и во текот на 
следните седум години ѝ се заканува 
дополнителна каза од 300 милиони 
долари доколку направи нов прекр-
шок, се наведува во договорот.

Прашањето за отпишувањето на грч-
киот долг во моментов не е на дневен 
ред, изјави германскиот министер за 
финансии Волфганг Шојбле. Станува 
збор за тековната програма што треба 
да се заврши докрај и да се усогласат 
следните транши, посочи германскиот 
министер. При преговорите за Брегзит, 

Гигантот ЗТЕ ќе плати  
казна од 1,2 милијарда 
долари во СаД

крајните корисници – државните ин-
ституции, компаниите и граѓаните на 
Република Македонија.

Огласите се веќе објавени во „Службен 
весник“ и на страницата на Бирото за 
јавни набавки, како и во медиумите во 
Република Македонија и во „Фајненшл 
тајмс“. За разлика од претходните огла-
си, во овој оглас има неколку суштин-
ски разлики како од технички аспект, 
така и во однос на тоа дека периодот 
на концесија е продолжен од 20 на 30 
години, а и приклучокот што треба да 
го субвенционира Владата е намален за 
дваесетина проценти.

во согласност со октомвриската 
проекција“.

Според НБМ, се стабилизира надво-
решното опкружување на земјава, а 
еврозоната, како наш клучен тргов-
ски партнер, продолжува економски 
да закрепнува. Податоците заклучно 
со декември покажуваат забрзување 
на месечниот пораст на вкупните де-
позити за 4,3 отсто.

Во декември вкупните кредити се 
зголемиле за 2,9 отсто. Позитивата 
речиси во целост произлегува од 
кредитирањето на компаниите. Го-
дишната стапка на кредитен пораст 
изнесува 6,5 отсто и е над проекти-
раниот од 5,6 отсто.

НБМ:И покрај политичката 
криза, економијата расте

Пониски трошоци на живот и цени на мало во февруари

Пораст на еврозоната од 0,4 отсто 
на крајот од 2016 година
Евростат го потврди порастот на домаш-
ниот бруто-производ (БДП) во еврозона-
та во рамките на 0,4 отсто во последниот 
квартал на 2016 година. Економијата во 
монетарната унија била управувана од 
внатрешните трошоци, а тежината е во 
надолна насока во изречена трговија, 
покажува второто читање на податоците.

Трошоците на домаќинствата додаваат 
0,2 процентни поени кон порастот, а 
владините трошоци и инвестиции по 
0,1 процентен поен.

Макроекономските податоци во по-
следно време ја истакнаа силата на об-
новата во монетарната унија. Индексот 
„Сентикс“, кој ја мери инвеститорската 
доверба, се зголеми од 17,4 поени во 
февруари до 20,7 поени на почетокот 
на март. Тоа беше највисоката вредност 
од август 2007 година и ги надмина оче-
кувањата во студијата на „Блумберг“.

Покрај тоа, инфлацијата во еврозоната 
достигна целно ниво од 2 отсто и тоа 
врши притисок над Европската цен-
трална банка да покаже подготвеност 
да стави крај на невидена програма за 
стимулации.

отпишувањето на грчкиот долг 
не е на дневен ред

кои се наближуваат, од витално зна-
чење е 27 земји-членки да дејствуваат 
заедно. Се очекув преговорите да бидат 
тешки и сложени.

� На крајот, секому треба да му стане 
јасно дека има повеќе предност ако 
земјата остане во Европската унија, 
отколку ако ја напушти. германија е 
против обезбедувањето преферен-
ции за лондон во тој процес, со цел 
да не бидат поттикнати и други земји 
да излезат од ЕУ - посочи Шојбле.

Тој, исто така, изрази подготвеност да 
разговара за загриженоста на САД, што 
произлегува од трговскиот суфицит на 
Германија, но категорично ги отфрли 
обвиненијата дека Берлин користи по-
ниска вредност на еврото со цел да го 
стимулира извозот.
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ЃорГЕ  
ИвАНов

МИроСЛАв 
ЛАјчАк

Отсуството на јавна 
осу да на платформата 
од Тирана од страна на 
меѓународната заедни-

ца само ќе охрабри слични обиди во нашиот, но и 
во други региони во Европа со сложена етничка, 
религиска и јазична реалност. Барам со внимание 
да ја разгледате вистинската реалност со која сме 
соочени и да се заложите оваа штетна платформа да 
биде јавно отфрлена и осудена од страна на Европ-
ската унија и на НАТО и од нивните земји-членки. 
Понатаму, очекувам да го осудите флагрантното 
мешање во внатрешните работи на Република Маке-
донија од страна на два нејзини соседа – аспиранти 
за полноправно членство во Унијата. 

Многу нестандардно и 
несреќно е за Македо-
нија што има такво вме-
шување од странство во 

внатрешните процеси бидејќи формирањето Влада, 
навистина, е процес што треба да биде во рацете 
на домашните политичари.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
ПЕТЕр  
СИјАрТо

За геноцид врз албан-
скиот народ во Маке-
донија од 1912 годи-
на до 1956 година не 
постојат историски факти, такво нешто, според 
науката, не е верификувано и, според тоа, никој 
не може да тврди дека се случило.

АЛЕкСАНДАр 
СТојчЕв

За време на послед-
ниот состанок на Со-
ветот за надворешни 
работи, јас ги повикав 
нашите европски пријатели да излезат во однос 
на ова и да објават став бидејќи е многу чудно 
што некои партии имаат или немаат дозвола 
да одат во коалиција со една или со друга пар-
тија на територија на друга земја. Па, ова беше 
многу чудна процедура, но уште почудно беше 
што Европската унија не кажа ништо за тоа. Ние 
досега бевме многу гласни за тоа, исто така и 
отворени, а и ќе продолжиме да бидеме такви.

НИкоЛА 
ГрУЕвСкИ

Се гази врз гласот на 
мнозинството Маке-
донци, кои го остварија 
своето демократско пра-

во на парламентарните избори. ДУИ не почитувајќи 
го и нарушувајќи го востановениот принцип побед-
ник со победник, сака да ги прати во опозиција мно-
зинството Македонци што гласаа за ВМРО-ДПМНЕ. 
Доколку сега се случи прекршување на принципот 
победник со победник, во иднина никогаш повеќе 
нема да важи бидејќи победникот би добил повеќе 
во коалициските разговори од вториот или со тре-
тиот по ред поголем партнер, отколку што би добил 
од најголемиот партнер за разговори.

Доколку се реализи-
ра албанската плат-
форма, која е поддржана од СДСМ, ќе се загрози 
идентитетот на државата. Во платформата, по-
крај македонскиот јазик и неговото кирилично 
писмо, има воведување на албанскиот јазик и 
на неговото писмо, исто така донесување брза 
резолуција во самото Собрание во насока на 
промена на името каде што ќе бидат вклучени 
сите албански партии во преговорите со Грција 
во насока на промена на името и на идентитетот 
и брз влез во ЕУ и членство во НАТО.

ЕЛИЗАБЕТА 
кАНчЕСкА-
МИЛЕвСкА

 |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |   |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |  

Во 2013 година Села си доз-
воли да побара Струшките 
вечери на поезијата да се одр-
жуваат и на албански, или, 
секако во свој стил, се закани 
дека ќе ги забрани. 

Истата година стана градона-
чалник на Струга од редовите 
на ДПА со слоганот „Гласајте 
масовно за да го бетонираме 
фактот дека Струга е албан-
ска“, а го поддржаа ДУИ и дру-
гите албански партии. 

На 11 јули 2014 година Села 
беше еден од предводници-
те на поголема група демон-
странти во Скопје поради 
судската пресуда за сто-
рителите на убиствата кај 
Смиљковско Езеро. Групата 
скандирала „УЧК“, и „Етнич-
ка Албанија“.

� „Демонстрантите што про-
тестираат незадоволни од 
пресудите за случајот ’Мон-
струм‘, скандираат ’Учк‘, 
’Учк‘, ’Етничка Албанија‘, 
’Сакаме слобода‘, ’Стоп за 
монтираните случаи‘, ’УчК 
не е ДУи, УчК е со народот‘ 
и носат албански знамиња. 
На чело на поворката но-
сат транспарент-мозаик со 
ликот на Никола груевски, 
на кој пишува ’Масакр за 
Бродец 2007‘, ’Масакр за 
Радуше 2010‘, ’Акција Мон-
струм 2012‘- ова е мозаикот 
на злото. во првиот ред е 
градоначалникот на Струга 
Зијадин Села“, објавија меди-
умите во јули 2014 година. 

Потоа се занимаваше со ло-
кално шерифување за на 
изборите да ги повампири 
своите големоалбански аспи-
рации во дотогаш „тивката“ 
Алијанса за Албанците.

ПоТПалУВач 
На ЕТНИчКИ 
оГаН

Контроверзност: „Ќе ви 
кажам јас како се бло-
кира овој закон. Ќе ви 

покажам кога ќе стигнеме 
до последниот амандман, 
ќе видите кога ќе ја земеме 
оваа говорница, овие ми-
крофони и овој парламент 
ќе го запалиме“.

Образовани, необразовани, 
политичари, измамници, 
велепредавници, професо-
ри, секаков срам за профе-

Зијадин Села

Роден:   
1972 година во  
с. Ливада, Струшко

Про фе си ја:   
лекар, специјалист 
интернист

сијата, за народот, блефе-
ри и лапсусчии поминале 
во оваа рубрика, но никој 
досега во статијата на „Ви-
кипедија“ немал поглавје 
„контроверзност“.

Статиите за македонски-
те личности не се обемни, 
содржат основни податоци, 
најчесто општи, но нерет-
ко и пофални. Села е првиот 
политичар што може да се 
„пофали“ со „Собранието во 
пламен“. Така почнува запоз-
навањето со Зијадин Села, 
пратеник во Собранието 
2011-2013 година, градона-
чалник на Општина Струга 
до декември 2016 година, 
денес водач на Алијансата 
за Албанците, отсекогаш 
радикален Албанец. 

Докажаниот македономрзец 
прв му подаде рака на даве-
никот Заев, а за возврат го 
побара возможното – Заев да 
ја прифати тиранската плат-
форма, што овој без збор и го 
направи. 

Големоалбанецот од маке-
донското село Ливада, кому 
оваа Македонија му овозмо-
жила да стане некој и нешто, 
си дозволи да рече дека маке-
донскиот идентитет не по-
стои - пред 100 години маке-
донскиот народ не постоел.

�  историската реалност на 
Македонија ја знае целиот 
свет и е многу апсурдан за 
еден народ што нема свој 
идентитет, во конкретниот 
случај Македонците. Алба-
нците биле многу коректни 
и им помогнале да го гра-
дат тој идентитет и сега 
вие го оспорувате нашиот 
идентитет. Со пописот од 
пред 100 години не постои 
македонски народ - вели 
интернистот со селективни 
познавања од историјата.

Човекот што се обиде да ја 
промени историјата на Стру-
га, човекот кого Рамковниот 
договор го спречи да ги про-
мени сите имиња на улиците 
во градот, кој си дозволи да 
не им биде градоначалник 
на сите стружани, денес си 
даде право сквернавејќи ја 
историјата, на македонски-
от народ да му наметне вина 
дека е одговорен за геноцид 
што не се случил. Да, виновен 
е македонскиот народ, но не 
за геноцидот што не се слу-
чил, туку што им дозволува 
на угнетувачите денес глас-
но да заговараат геноцид на 
Македонците. � (Р.Р.)
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а ко бев демократ, 
ќе се плашев, и тоа 
многу.

Заборавете на вообичаената 
димна завеса на партиското 
дрдорење на Чак Шумер во 
интервју за емисијата „Мит д 
прес“ или на огромниот број 
повици за главата на Трамп 
од вообичаените осомниче-
ни личности од медиумите 
и разгледајте ја ситуацијата: 
конгресни комисии, ФБИ, а 
да не ги споменуваме мно-
губројните медиумски ор-
ганизации и којзнае кој 
друг (НСА? ЦИА? ...?) веќе 
подолго време ја испитуваат 
евентуалната соработка на 
Трамп со Русија, но досега 
не успееја да најдат ама баш 
ништо.

Дали постојат шанси да от-
кријат нешто значително во 
овој момент? Речиси, сигурно, 
не.

Така, сега Трамп упатува обви-
нувања кон Обама на „Твитер“ 
дека го прислушувал. Обвину-
вањата доаѓаат откако „Брајт-
барт“, Марк Левин, Ендру Ме-
карти, Луиз Менш и други, кои 
сум ги заборавил или за кои не 
знам, известуваа за две барања 
до судот ФИСА (една одбиена 
минатото лето, а една одобре-
на во октомври) за дозвола да 
се прислушуваат телефоните 
во кулата „Трамп“. Дали има 
вистина во тоа?

Се чини дека некој вид при-
слушување, всушност, и се 
случило затоа што тоа беше 

речиси признато во пишу-
вањето на „Твитер“ на авто-
рот на говорите на Обама, 
Џон Фавро, кој стапи во ак-
ција само неколку часа по 
активноста на „Твитер“ на 
Трамп, кој напишал: Јас би 
бил внимателен во врска со 
изјавите на Обама дека не се 
прислушувало. Ниту тој, ниту 
Белата куќа не дал таква на-
редба. Кевин Луис, портпарол 
на поранешниот претседател, 
речиси истовремено одгово-
рил: Ниту претседателот Оба-
ма, ниту некој претставник 
на Белата куќа наредил да се 
прислушува некој граѓанин на 
САД. Дали наредил? Тоа го на-
рекувавме разумно негирање.

Трамп сака тоа да се истражи, 
заедно со другиот дел од прет-

поставениот хаос со Русија. Во 
меѓувреме, „Њујорк тајмс“, кој 
е близок до Демократската 
партија, објави дека самиот 
Џејмс Коми побарал од Минис-
терството за правда да негира 
дека некогаш постоело такво 
прислушување  - или барем 
така кажуваат изворите на 
весникот. И самиот „Тајмс“ по-
инаку гледаше на тоа до пред 
само неколку месеци. Исто 
така, поранешниот директор 
на националното разузнавање 
на САД, Џејмс Клапер - познат 
по лагата за НСА - ги уверуваше 
медиумите во врска со прислу-
шувањето. - Не можам да го 
негирам тоа, рече тој. (Секако 
дека можеш.)

Во меѓувреме, Барак и Мишел 
Обама, место тивко да си зами-

нат од политичката сцена во 
Вашингтон, како што напра-
вија претходните претседате-
ли, или тие во поново време, 
се преселија во еден локален 
имот со својот постојан при-
дружник Валери Џарет, како 
Барак никогаш да немал на-
мера да замине и очекува да 
служи трет мандат.

Моја претпоставка е дека сето 
ова ќе се сведе на тоа дали по-
ранешниот претседател зна-
ел за прислушувањето - кој 
го дозволил и од каде доаѓа 
и, ако е така, кога се случило 
тоа? Исто така, и како реагирал 
Барак и што сторил за тоа?

Во интервју за „Фокс њуз 
сандеј“, сенаторот Том Котон 
беше прашан дали панелот 
на Комисијата за разузнавање 
на Сенатот ќе го разгледува 
евентуалното прислушување 
на Трамп, а неговиот одговор 
беше - секако.

Сега за тоа зошто ќе се пла-
шев ако бев демократ. За да 
се истражи тоа, не мора да сте 
некој суперискусен адвокат 
како Ендру Мекарти. Еден 
стар 'рѓосан брич ќе ја завр-
ши работата, само сменете го 
сечилото и поставете некои 
очигледни прашања, кои, на 
некој начин, беа игнорирани 
од страна на медиумите изми-
натиот викенд. Тие прашања 
може најдобро да се постават 
под заклетва од страна на 
Конгресниот комитет. Подо-
цна, тие можеби ќе треба да 
се решат и на суд.

Дали државниот обвинител 
(во овој случај Лорета Линч), 
обично, ја информира Белата 
куќа за одлука да се оди на суд 
ФИСА за одобрување прислу-
шување политички претседа-
телски противник? Дали Линч 
ја информирала Белата куќа? 
Дали имало некаква дискусија 
за оваа одлука меѓу Белата 
куќа и Министерството за пра-
вда? Зошто Министерството 
за правда решило да се врати 
во судот ФИСА во октомври 
по втор обид за одобрување? 

Чија идеја било тоа? Дали тие 
имале дополнителни инфор-
мации? За што се работело? 
Дали името Трамп било вклу-
чено при првиот обид, но ис-
пуштено во вториот? Зошто? 
Ако ништо од тоа не се случи-
ло, кој го измислил и зошто? 
Тоа нема никаква смисла, со 
оглед на тоа колку е лесно да 
се негира. Освен, се разбира, 
иако тоа не би требало да се 
случи, НСА редовно да при-
слушува сè и секого, па дури и 
претседателските кандидати, 
новоизбраниот претседател и 
самиот претседател. Но, зошто 
тогаш на 12 јануари оваа годи-
на, повторно според „Њујорк 
тајмс“, администрацијата на 
Обама ненадејно ги прошири-
ла овластувањата на НСА?

Би можел да продолжам, но 
веќе ја сфативте поентата. 
Можностите тука се бескрајни. 
И „Викиликс“ веќе ја откри ши-
роката употреба на прислушу-
вањето на Обама. Тоа е долга 
листа. Ништо особено ново 
тука, освен, ако тоа воопшто 
се случило, прислушувањето 
на неговиот најважен против-
ник во нашата демократска 
република, загрозувајќи мно-
гу основи на нашата земја и 
правејќи го Никсон да изгледа 
како аматер

Нема сомневање дека демокра-
тите ќе се кријат зад нацио-
налната безбедност, но тоа не 
може да трае вечно. Луѓето на 
лидерски позиции како сена-
торот Котон имаат право на 
факти - и тие ќе ги добијат на 
крајот, можеби и за брзо време, 
затоа што администрацијата 
на Трамп ќе се погрижи за 
тоа. Исто така, и тоа е тоа што 
луѓе како Шумер и републи-
канецот Адам Шиф добро го 
знаат  - Трамп, најверојатно, 
бил прислушуван од повеќе 
извори. Ако не бил, од каде 
доаѓаат сите овие протечени 
информации? Од Марс? 

е многу повеќе од еден хаштаг
#obamagate

СВет

Автор: Роџер Л. Симон,  
новелист, сценарист и косопственик  

на „Пи-Џеј мeдија“
Пре вод: Ана Цве та но ска

www.republika.mk28 петок, 10 март 2017 година www.republika.mk 29петок, 10 март 2017 година



www.republika.mk30 петок, 10 март 2017 година www.republika.mk 31петок, 10 март 2017 година

Деветтиот круг од пеколот
Предавството е форма на измама. Да 
предадете некого значи да ја изне-
верите неговата доверба, неговите 
очекувања и лојалноста или да ги по-
вредите интересите на групата на која 
ѝ припаѓате. Предавниците ги осудува 
времето, ги осудуваат современиците, 
идните генерации, но дури и тие на 
кои предавството им оди в прилог.

Низ историјата предавството се сме-
тало за еден од наjлошите чинови 
што може да ги направи eден чoвек 
за групата на која ѝ припаѓа (државата, 
народот, племето, војската) и, главно, 
секогаш остро се казнувало.  

Велепредавството или политичко 
предавство на државата и на народот 
се сметало за најголемо злосторство, 
поголемо и од убиството. Во средно-
вековна Англија со законот што важел 
до 1814 година велепредавство се каз-
нувало со бесење, задушување и, на 
крајот, сечење на четири дела за ма-
жите и спалување на клада за жените.

Во историјата ова срамно име го носат 
Марко Јулие Брут, еден од атентатори-
те на римскиот цар Гај Јулие Цезар и 
Јуда Искариотски, предавникот на Исус 
Христос. За предавството Шекспиро-
виот крал Лир вели дека е полошо од 
убиство, а Данте во „Пеколот“ им го 
резервира деветтиот круг токму на 
предавниците.

вЕлЕПРЕДАвНици во иСТоРиЈАТА

човекот што им ја подари Норвешка 
на нацистите - Видкун Квислинг

Норвешкиот Хитлер
Во поновата историја велепредав-
ството се врзува за името на нор-
вешкиот политичар и соработник 
на нацистите во Втората светска 
војна, Видкун Квислинг. Поимот 
квислинг во почетокот означувал 
соработник или соработници и по-
магачи на германскиот окупатор во 
Втората светка војна, кои под над-
зор на Хитлерова Германија упра-
вувале повеќе држави-марионети 
во Европа. По војната се користи за 
соработници на странски завојува-
чи или, општо, за предавници.

Видкун Квислинг е роден во 1887 
година. Во Фиредсал. Уште како 
дете покажал интерес за религија 
и за метафизика и тој интерес не 
спласнал со текот на годините. 
Отишол дури толку далеку што 
осмислил сопствена религија – 
универзализам, која претставува 
еден вид христијанство. Сепак, на 
крајо се решил да гради војничка 
кариера, а, како сѐ во животот, и 
со војската почнал многу рано, на 
18 години. Во Воената воздухо-
пловна академија се запишал во 
1905 година и по школувањето (во 
1908 година) бил најдобар војник 
во својата класа. Првото унапреду-
вање го добива во 1917 година, кога 
му е доделен чинот капетан. Кари-
ерата ја продолжил со учество во 

Предавството на Квислинг
Во почетокот на Втората светска 
војна Квислинг одржал повеќе сос-
таноци со Хитлер и со неговите сора-
ботници за да ги убеди во нужноста 
да се освои Норвешка. Кога успеал, 
во април 1940 г. Германија извршила 
инвазија на Норвешка, а тој, како ми-
нистер за одбрана им помогнал така 
што ги уништил комуникациските 
средства во норвешката војска. Така 
им помогнал на Германците подла-
бок пробив без никаков отпор од 
Норвежаните. Во мај истата година 
Норвешка капитулирала. 

На 9 април 1940 година кралското 
семејство и членовите на парламен-
тот биле принудени да го напуштат 
главниот град и да се повлечат во 
Елверум. Квислинг во тоа ја видел 
својата шанса да дојде на власт и 
само неколку часа по германската 
инвазија се самопрогласил за преми-
ер, a Народниот сојуз за единствена 
легална политичка партија. До 1942 
г. Германците не сакале официјално 
да го признаат за премиер сѐ додека 
тоа не го направи норвешкиот крал 
Хакон Втори. Но, бидејќи тој упорно 
одбивал, Германија го признала, а за 

возврат тој се трудел да ги всади гер-
манските нацистички принципи во 
норвешкото општество. Германските 
принципи, меѓу другото, подразби-
рале прогон на Евреите. Тој се смета 
за одговорен за протерување на по-
веќе од 1.000 Евреи. Освен тоа, спро-
ведувал терористички методи кон 
тие што покажувале лојалност кон 
избраната влада, а кои по инвазијата 
на Германија престојувале во Лондон.  
По Втората светска војна Квислинг 
бил фатен и осуден на смрт со стре-
лање. Смртната казна е завршена на 
24 септември 1945 година. � К.М.

хуманитарни мисии во Советскиот 
Сојуз и во Ерменија (1922-1925), а 
потоа е службеник во норвешката 
амбасада во Москва. По враќањето 
во Норвешка влегува во политиката 
како страстен антикомунист. Како 
член на Селанската партија бил ми-
нистер за одбрана, а во 1933 годи-
на основал мала партија – Народен 
сојуз, која имала малку следбеници, 
но моќен помагач – германските 
нацисти. За помошта Квислинг ќе 
им се оддолжи при инвазијата на 
Норвешка зашто неговата партија 
ќе биде петтата колона при нападот 
на Германија врз Норвешка. 

Партијата била уредена по прин-
ципот на германските нацистички 
партии, а Квислинг самиот себеси 
се нарекувал водач и „норвешки 
Хитлер“. И покрај поткрепата што ја 
добивал од Здружението на норвеш-
ките селани на изборите во 1933 
година, неговата партија добива 
околу два процента гласови, а потоа 
партијата се врти уште подлабоко 
во десен радикализам отворено 
прифаќајќи пронацистички и ан-
тисемитски ставови. На наредните 
избори, во 1936 година добил уште 
помалку гласови, но по германската 
инвазија на Норвешка партијата со 
едвај 2000 членови ќе порасне на 
партија со 45.000 членови (1945 г.).



Кај па ци ен ти те со вос па ле ние на цре ва та ни ко гаш 
не мо же да ка же ме де ка си гур но се из ле ку ва ни

здраВjе

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

ДоКТоР ДиМиТАР ТРАЈКов, ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГ, КЛИНИЧКА БОЛНИЦА „АЏИБАДЕМ СИСТИНА“

Х ро нич ни те авто и му ни 
за бо лу ва ња ка ко ул це-
роз ни от ко ли тис или 

Кро но ва та бо лест се дол го трај-
ни хро нич ни за бо лу ва ња што 
се прос ле де ни со слу зе сти или 
слу зе сто-кр ва ви праз не ња, со 
гр че ви и бол ки во сто ма кот.

Сѐ е по чест бро јот на па ци-
ен ти што ја има ат оваа гру па 
бо ле сти. Стре сот, се којд нев-
ни те гри жи, на чи нот на жи-

вот, на ви ки те во ис хра на та се 
дел од фа кто ри те за по ја ва на 
овие бо ле сти. Ле ка ри те не ја 
иск лу чу ва ат ни ту ге нет ска та 
по вр за ност.

Симп то ми те при овие за бо лу-
ва ња се про лив или за пек, слуз 
или крв во из ме тот, пре ку мер-
но ис пу шта ње га со ви, кр ко ре-
ње на цре ва та. При ма ни фе ста-
ци ја на се кој од овие симп то ми, 
а осо бе но при крв во из ме тот, 
тре ба вед наш да се оди на ле-
кар и да се ди јаг но сти ци ра за 
што се ра бо ти.

Ул це ра тив ни от ко ли тис и 
Кро но ва та бо лест спа ѓа ат во 
гру па та инф ла ма тор ни бо ле-
сти на ди ге стив ни от тракт. 
Ул це ра тив ни от ко ли тис се-
ко гаш се ја ву ва са мо на де-
бе ло то цре во и ре кту мот и го 
за фа ќа не го ви от вна тре шен 
слој (слу зо ко жа) ка де што се 
ја ву ва ат вос па ли тел ни про-
ме ни прос ле де ни со ул це ри 
(по го ле ми или по ма ли ра ни 
во слу зо ко жа та). Кро но ва та 
бо лест мо же да се ја ви на кој 
би ло дел од ди ге стив ни от 
тракт, но нај че ста е на тен-

ко то и на де бе ло то цре во и ги 
за фа ќа вна треш ни те сло е ви на 
ѕи дот на цре во то. Овие вос па-
ли тел ни бо ле сти се од хро ни-
чен ка ра ктер.

- Фа кто ри на ри зик за иБД се 
во зраст, рас а и ет нич ка при-
пад ност, фа ми ли јар на исто-
ри ја, пу ше ње ци га ри, ко ри-
сте ње на одре де ни ле ко ви, 
ме сто на жи ве е ње – ве ли д-р 
Ди ми тар Трај ков, га стро ен те-
ро хе па то лог од Кли нич ка та 
бол ни ца „Аџи ба дем си сти на“ 
во Скоп је.

 Што е ко ли тис, а што е Кро-
но ва бо лест?
ТРАЈКов: Вос па ли тел ни те црев-
ни за бо лу ва ња, кои се на ре ку ва-
ат и ИБД се хро нич ни вос па ле-
ни ја на га стро ин те сти нал ни от 
тракт од не поз на то по тек ло. 
ИБД се бо ле сти кла си фи ку ва ни 
во гру па авто и му ни бо ле сти.

По сто јат два ти па ИБД – ул це ро-
зен ко ли тис и Кро но ва бо лест. 
Ул це роз ни от ко ли тис е вос па-
ле ние на де бе ло то цре во, а Кро-
но ва та бо лест мо же да се по ја ви 
по це ли от га стро ин те сти на лен 
тракт (од ус на та праз ни на , па сѐ 
до анал ни от отвор), со нај че ста  
за фа те ност на за врш ни от дел од 
тен ко то цре во.

 Кои се симп то ми те на ко ли-
ти сот?
ТРАЈКов: Фа кто ри на ри зик за 
ИБД се во зраст, рас а и ет нич ка 
при пад ност, фа ми ли јар на исто-
ри ја, пу ше ње ци га ри, ко ри сте ње 
на одре де ни ле ко ви, ме сто на 
жи ве е ње.

Симп то ми те на ИБД  ва ри ра ат и 
за ви сат од сте пе нот и од те жи-
на та на вос па ле ни е то. Бо ле ста 
има актив на фа за, но и пер и о ди 
на ме ди ка мен тоз но или спон та-
но из ле ку ва ње, ка ко и по втор но 
по ја ву ва ње.

Нај че сти симп то ми на ИБД се: 
про лив, сла бост , ис цр пе ност, 
бол ки во сто ма кот, гр че ви, крв 
во сто ли ца, гу бе ње апе тит и 
те лес на те жи на. Во по те шки те 
кли нич ки об ли ци, Кро но ва та 
бо лест и ул це роз ни от ко ли тис 
се жи во то за гро зу вач ки со стој би 
за кои е не оп хо ден хос пи та лен 
трет ман.

 Ка ко се ди јаг но сти ци ра-
ат иБД?
ТРАЈКов: ИБД се ди јаг но сти-
ци ра ат со ен до скоп ски ме то-
ди, нај че сто ко ло но ско пи ја 
– прег лед на де бе ло цре во со 
кра ток влез во тен ко цре во 
и гор но ди ге стив на ен до ско-
пи ја – прег лед на хра но вод, 
же луд ник и на по чет ни от дел 
на тен ко цре во. До кол ку има 
сом не ние за бо ле ста се зе-
ма ат ен до скоп ски би оп сии 
и се пра ви па то хи сто ло шка 
по твр да на бо ле ста.

 во што се со стои ле ку ва-
ње то на ко ли ти сот?
ТРАЈКов: Ле ку ва ње то на 
ИБД за ви си од ти пот на ко-
ли ти сот, не го ви от об лик, во-
зра ста на па ци ен тот, за ста-
пе но ста на дру ги хро нич ни 
за бо лу ва ња

Ле ку ва ње то ре чи си се ко гаш 
поч ну ва со ме ди ка мен то зен 
трет ман. Кај по те шки те об-
ли ци на бо ле ста, кои не ре а-
ги ра ат на кон вен ци о нал ни те 
и на но ви те би о ло шки трет-
ма ни, по тре бен е хи рур шки 
трет ман. Тој мо же да е еле-
кти вен (пла ни ран) и ур ген-
тен, кај акут ни комп ли ка ции.

По крај ме ди ка мен тоз ни от 
трет ман, ва жен дел во ле ку-
ва ње то е ди е тет ски ре жим, 
фи зич ка та актив ност, на ма-
лу ва ње то на стре сот.

 Да ли мо же да се из ле ку ва 
ко ли ти сот?
ТРАЈКов: ИБД се бо ле сти за 
кои ни ко гаш не мо же ме да 
ка же ме со си гур ност де ка па-
ци ен тот е из ле ку ван. 

ле ку ва ње то ре чи си се ко гаш поч ну ва со ме ди ка мен то зен трет ман. кај 
по те шки те об ли ци на бо ле ста, кои не ре а ги ра ат на кон вен ци о нал ни те 
и но ви би о ло шки трет ма ни, по тре бен е хи рур шки трет ман. тој мо же да 
е еле кти вен (пла ни ран) и ур ген тен, кај акут ни комп ли ка ции. по крај 
ме ди ка мен тоз ни от трет ман, ва жен дел во ле ку ва ње то е ди е тет ски ре жим, 
фи зич ка та актив ност, на ма лу ва ње то на стре сот, ве ли др Трај ков
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КУлТУРа

Оми ле но то кат че на фил ма џи и те, 
Ки но те ка та на Ма ке до ни ја со 
го ди ни пре ку филм ски ре вии, 

го сти, ре трос пе кти ви, ста ну ва зна ча ен 
сег мент од кул тур но то жи ве е ње. Оваа 
го ди на во април ќе го прос ла ви 41. ро-
ден ден. Бо шко Гру јо ски, ди ре кто рот 
на Ки но те ка на Ма ке до ни ја об јас ну ва 
де ка ин сти ту ци ја та со ра бо ту ва со ос-

но ви те и со сред ни учи ли шта и е дел 
од учи лиш ни те про гра ми.

�  Ин те ре сот за фил мот и за филм ска-
та умет ност кај мла ди те е огро мен, 
ду ри и за исто ри ја та на ма ке дон ска та 
ки не ма то гра фи ја и за по но ва та ма ке-
дон ска про дук ци ја. Што се од не су ва до 
по во зрас на та и по ши ро ка та пуб ли ка, 

сме там де ка сме мно гу при сут ни во 
кул тур но то жи ве е ње и де ка сме на ма-
па та на кул тур на та по ну да во гра дов. 
Тоа го за бе ле жу ва ме и зак лу чу ва ме по 
бро јот и ин те ре сот на пуб ли ка та. Оваа 
го ди на се на де ва ме де ка ќе ја ре а ли-
зи ра ме иде ја та за му зеј ска та по ста вка 
и де ка тоа ќе би де на ши от нај го лем 
по да рок за ма ке дон ска та пуб ли ка и 
при до нес за ма ке дон ска та исто ри ја – 
ве ли Гру јо ски.

� Ка де ја гле да те уло га та на Ки но те-
ка на Ма ке до ни ја де нес во ма ке дон-
ска та ки не ма то гра фи ја?
гРУЈоСКи: Ки но те ка та отсе ко гаш 
има ла зна чај на уло га во за шти та и 
за чу ву ва ње то на на ше то на ци о нал но 
ау ди о ви зу ел но кул тур но нас ледс тво. 
Оваа ин сти ту ци ја, ко ја е единс тве на 
од овој тип во на ша та зем ја, не е са мо 
чу вар, ту ку е и про мо тор и под др жу вач 
на ма ке дон ска та ки не ма то гра фи ја. 
Ту ка, во на ши те де поа, ги при би ра-
ме и чу ва ме си те филм ски нас ло ви 
сни ме ни во ма ке дон ска про дук ци ја 
и од ма ке дон ски авто ри, пред сѐ, на 
филм ска лен та, но во по но во вре ме и 
на ди ги тал ни но са чи на сли ка. Спо ред 
За ко нот за ау ди о ви зу ел но нас ледс тво, 
во Ки но те ка та мо ра да се де по ни ра за-
дол жи те лен при ме рок од си те фил мо-
ви сни ме ни во ма ке дон ска про дук ци ја, 
исто ка ко што во Уни вер зи тет ска та 
биб ли о те ка на ши те из да ва чи се долж-
ни да де по ни ра ат при ме ро ци од си те 
ис пе ча те ни де ла во на ша та др жа ва. 
Ед но став но, Ки но те ка та е риз ни чар 
на ма ке дон ска та ки не ма то гра фи ја. 
Ки но те ка та бе ше еден од ос но ва чи-
те на Фе сти ва лот на филм ска ка ме ра 
„Бра ќа Ма на ки“ кон кра јот на ‘70-ти те 
го ди ни, а по тоа со го ди ни актив но ра-
бо ти на про мо ви ра ње то на до маш на та 
ки не ма то гра фи ја во странс тво – пре ку 
зај ме ње и ис пра ќа ње филм ски ко пии 
и кон ци пи ра ње филм ски про гра ми 
од ма ке дон ска про дук ци ја во све тот. 
Се ка ко, ту ка е и ки но теч на та ба за на 
по да то ци за ма ке дон ски те фил мо ви и 
авто ри, ко ја со го ди ни се на до пол ну ва 
и над гра ду ва, до стап на е за јав но ста, 
за на уч ни истра жу ва ња и еду ка тив ни 
це ли, а со цел да се со чу ва исто ри ја та 
на фил мот во на ше то под неб је.

� Кол ку филм ски нас ло ви чу ва Ки-
но те ка та на Ма ке до ни ја во сво јот 
тре зор?
гРУЈоСКи:Ки но те ка та спа ѓа во „сред-
ни те“ по обем ар хи ви во Евро па, но за 
нас е бит но, пред сè, да го има ме се-
то тоа што се вбро ју ва во ма ке дон ска 
ки не ма то гра фи ја. От та му при би ра ме 

и чу ва ме фил мо ви и сним ки, глав но 
ама тер ски, на пра ве ни пред вре ме то 
на ор га ни зи ра на та про дук ци ја кај нас 
- од нос но од по че то кот на 20 век и 
фил мо ви те на бра ќа та Ма на ки, па сѐ 
до го ди ни те по Вто ра та свет ска вој на, 
ка ко и се то тоа што се сме та за раз ви е-
на про дук ци ја - од пр ви те филм ски ре-
пор та жи и до ку мен тар ни фил мо ви, и 
пр ви от игран филм „Фро си на“, па сѐ до 
де нес, до фил мо ви те сни ме ни ми на та 
и оваа го ди на. Во сво и те де поа има ме 
по ве ќе од 15.000 филм ски ко пии, вклу-
чу вај ќи и фил мо ви од стран ска про-
дук ци ја, но и по ве ќе од 75.000 пар чи ња 
про па ган ден ма те ри јал, фо то гра фии 
и пла ка ти, по ве ќе од 100.000 еди ни ци 
пи шу ва на до ку мен та ци ја (сце на ри ја, 
кни ги на сни ма ње, сце но граф ски и ко-
сти мо граф ски ски ци, до го во ри, пис ма, 
пре пи ски итн.). На ша та биб ли о те ка 
се со стои од ре чи си 5.000 нас ло ви на 
кни ги за исто ри ја та и за те о ри ја та на 
фил мот, и по ве ќе од 8.000 еди ни ци 
пер и о ди ка по вр за ни со филм ска та 
умет ност. Ова се са мо број ки, кол ку 
да до би е те одре де на прет ста ва, но тре-
ба да се има на ум де ка ние сме, пред 
сѐ, ар хив – зна чи си те овие фил мо ви 
и до ку мен ти ги чу ва ме во по себ ни ус-
ло ви, спо ред свет ски те стан дар ди за 
ра бо та во ар хи ви, ги ка та ло ги зи ра ме 
и ги ар хи ви ра ме спо ред ме ѓу на род но 
усво е ни нор ми.

� Ди ги та ли за ци ја та е еден од при о ри-
те ти те во про гра ма та на Ми ни стерс-
тво то за кул ту ра. Ка ко те че про це сот 
на ди ги та ли за ци ја? чии де ла до се га 
се за вр ше ни и што е но во?
гРУЈоСКи: Да, ди ги та ли за ци ја та 
е при о ри тет во про гра ма та на Ми-
ни стерс тво то, но и при о ри тет ко га 
тре ба да се про мо ви ра на ше то нас-
ледс тво и да се на пра ви до стап но до 
јав но ста. Од 2011 го ди на, па до де нес, 
бла го да ре ние на Ми ни стерс тво то и 
на Вла да та на РМ ди ги тал но ги ре-
ста ври рав ме и ги ди ги та ли зрав ме 
фил мо ви те на бра ќа та Ма на ки, „Ма-
ке до ни ја во сли ки“ на Ар се ниј Јо вков, 
игра ни те „Цр ве ни от коњ“, „Среќ на 
Но ва ‘49“, „Те то ви ра ње“ и „Џип си 
ме џик“ на Сто ле По пов, по тоа „Пла-
ни на та на гне вот“, „Ре пуб ли ка та во 
пла мен“, „Це на та на гра дот“ и „Под 
исто не бо“ на Љу би ша Ге ор ги ев ски, 
„Хај-фај“ на Вла ди мир Бла жев ски, 
„Жед“ на Ди ми трие Ос ман ли и „Тат-
ко“ („Кол на ти сме, Ири на“) на Ко ле 
Ан ге лов ски, ка ко и че ти ри те игра ни 
фил мо ви на Мил чо Ман чев ски. Во мо-
мен тов, во За греб, во ла бо ра то ри ја та 
на „Ви зи је“, се да де ни на ди ги тал на 

ре ста вра ци ја игра ни те фил мо ви на 
Бран ко Га по - „Де но ви на иску ше ние“, 
„Истрел“, „Ма ке дон ска са га“, „Вре ме, 
во ди“, „Вре ме без вој на“ и „Нај дол ги от 
пат“, а в го ди на ќе ра бо ти ме на фил-
мо ви те на Ки рил Це нев ски. Се ко ја 
го ди на се ра бо ти на овој про ект, но 
са ми от про цес не е тол ку ед но ста вен. 
Пр во се под го тву ва ат кон зер ва тор-
ски ела бо ра ти во кои се образ ло жу-
ва не оп ход но ста од за шти та и ди ги-
та ли за ци ја на филм ско то де ло, па 
врз ос но ва на тоа Ми ни стерс тво то 
обез бе ду ва средс тва, па по тоа об ја-
ву ва ме ме ѓу на ро ден тен дер за из-
бор на ла бо ра то ри ја што ќе ја вр ши 
ди ги та ли за ци ја та, па ги ис пра ќа ме 
ма те ри ја ли те, го сле ди ме про це сот во 
си те не го ви фа зи, па на крај до би ва ме 
филм во ди ги тал на фор ма и не кол ку 
вер зии за при ка жу ва ње – те ле ви зи-
ско, ки но при ка жу ва ње итн. Нај на-
крај, до кол ку оста ну ва ат средс тва, 
пе ча ти ме и ДВД со ди ги та ли зи ра ни те 
вер зии, и тоа е тоа што пуб ли ка та 
го оче ку ва. Но, ќе по вто рам, про це-
сот на ди ги та ли за ци ја, во рам ки те 
на овој про ект и во рам ки те на да-
де ни те ус ло ви – ад ми ни стра тив ни, 
фи нан си ски и ор га ни за ци ски - те че 
мал ку по дол го откол ку што изг ле да 
од да ле ку, или од стра на. Се пак, ние 
сме пре за до вол ни од ре зул та ти те 
и од под др шка та на Вла да та на РМ.

� Бе ше нај а ве но и ре но ви ра ње и 
адап ти ра ње на це ли от про стор на 
Ки но те ка та. Што оп фа ќа про е ктот?
гРУЈоСКи: Про е ктот, пред сѐ, се од не-
су ва на ре кон ци пи ра ње то и про ши ру-
ва ње то на му зеј ска та по ста вка, на тоа 
што е из ло же но во фо а је то на Ки но те-
ка та. Про сто рот ќе се адап ти ра спо ред 
со вре ме ни те стан дар ди за из ло жу ва-

ње, чу ва ње и при ка жу ва ње на му зеј ска 
по ста вка, ќе би дат по ста ве ни но ви ви-
три ни, освет лу ва ње и алар мен си стем, 
со што ќе се отво ри по ве ќе про стор за 
про ши ру ва ње и збо га ту ва ње на по ста-
вка та. Пре ку по го лем број ар те фа кти, 
апа ра ти за сни ма ње, фо то гра фии, ре-
кви зи ти, ски ци, ко сти ми, до ку мен ти 
– си те од збир ка та на Ки но те ка та, ќе 
би де прет ста ве на исто ри ја та и раз во-
јот на филм ска та умет ност во свет ски 
рам ки, но и исто ри ја та на ма ке дон-
ска та ки не ма то гра фи ја. Га ле ри ски от 
про стор, во кој, исто та ка, ор га ни зи-
ра ме из лож би и на ста ни по вр за ни со 
фил мот и со фо то гра фи ја та, ќе до бие 
но во освет лу ва ње и по ква ли тет ни и 
поф ле кси бил ни ре ше ни ја за из ло жу-
ва ње, до де ка ед на од про сто ри и те што 
до се га ги ко ри стев ме за ма га цин ски 
по тре би, ќе би де адап ти ра на за ра бо-
тил ни ца и за џеб но ки но. Про сто рот 
до ки но теч на та ки но са ла ќе до бие и 
ка фе те ри ја, во ко ја ќе мо жат да се со бе-
рат по го лем број ли ца, што се ко гаш ни 
се ја ву ва ка ко проб лем и по тре ба ко га 
ор га ни зи ра ме по по се те ни на ста ни. 
По се ти те ли те на филм ска та про гра ма 
ќе има ат про стор ка де што ќе мо жат 
да сед нат, да си по при ка жат за фил мот 
што го гле да ле, да се дру жат.

� Пла ни ра на е и му зеј ска по ста вка на 
„вар дар филм“. Што ќе со др жи таа?
гРУЈоСКи: Всуш ност, це ла та оваа 
иде ја за ре кон ци пи ра ње на му зеј-
ска та по ста вка поч на да се раз ви ва 
по по ста ву ва ње то на пра ша ње то за 
му зеј ска по ста вка на и за „Вар дар 
филм“. Ако пра ви те из лож ба за „Вар-
дар филм“, то гаш тоа е исто вре ме но 
и из лож ба за по ло ви на од исто ри ја та 
на ма ке дон ска та ки не ма то гра фи ја. 
Оваа про ду цент ска ку ќа е од го вор на 
за на ше то филм ско про из водс тво низ 
ре чи си по ло ви на век. Од „Фро си на“, па 
сѐ до „Џип си ме џик“ и „Пре ку езе ро то“, 
кои, чи нам, се пос лед ни те фил мо ви 
сни ме ни од оваа ку ќа во својс тво на 
про ду цент, ре чи си се кој игран и, се-
ка ко, по ве ќе то до ку мен тар ни и кра-
тко ме траж ни фил мо ви се од „Вар дар 
филм“. За тоа и из лож бе на та по ста вка 
што тре ба ше да ја под го тви ме за оваа 
ку ќа, ка ко иде ја пре рас на во ре кон ци-
пи ра ње на из лож бе ни от про стор со кој 
во оп што рас по ла га ме во Ки но те ка та.

Во рам ки те на оваа, по го ле ма по-
ста вка што ја под го тву ва ме, ќе би де 
по све тен дел, и тоа мно гу обе мен, за 
ра бо та та на оваа про ду цент ска ку ќа 
би деј ќи има ме мно гу ма те ри јал за 
неј зи но то по сто е ње. �

огро мен е ин те ре сот  
за фил мот и за  
филм ска та умет ност 
кај мла ди те

БоШКо гРУЈоСКи, ДиРЕКТоР НА КиНоТЕКА НА МАКЕДоНиЈА

Оваа го ди на се на де ва ме де ка ќе ја ре а ли зи ра ме иде ја та за 
му зеј ска та по ста вка и де ка тоа ќе би де на ши от нај го лем  
по да рок за ма ке дон ска та пуб ли ка и при до нес за ма ке дон ска
та исто ри ја, ве ли ди ре кто рот на Ки но те ка, Гру јо ски

Раз го ва ра ше |  Aлександра М. Бундалевска
Фото |  Дејан Станчевски
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КУлТУРаБлА гоЈ Ми цЕв СКи ЗА Но вА ТА ПРЕ Ми Е РА НА Би Тол СКи ТЕ А ТАР, ШЕКС Пи Ро ви оТ ФЕ СТи вАл, Ко СТи Мо гРА Фи ЈА ТА КА Ко ПР вА љУ Бов...

чо ве кот че сто не изв ле ку ва по у ки од гре шки те во ми на то то
 тие ко сти ми што сум ги 

ре а ли зи рал во би тол
ски от те а тар нај до бро ја 

отс ли ку ва ат мо ја та ра
бо та ка ко ко сти мо граф, 

ве ли бла гој ми цев ски

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

� Нај но ва та прет ста ва на Би-
тол ски от те а тар е „Смис ла та 
на жи во тот“. Не о дам на пре ми-
ер но ја из ве де ан самб лот на 
те а та рот пред мно гу број на та 
пуб ли ка. Ка кви се ва ши те впе-
ча то ци од пре ми е ра та?
Ми цЕв СКи: Прет пре ми е ра та 
и пре ми е ра та на прет ста ва та 
„Смис ла та на жи во тот“ пре диз-
ви каа го лем ин те рес кај би тол-
ска та пуб ли ка, ко ја ги ис пол-
ни до пос лед но ме сто и две те 
из вед би. За до во лен сум од ре-
зул та тот што го по стиг нав ме 
за ед но со еки па та ка ко кра ен 
ре зул тат и актер ски и про дук-
ци ски низ еден про цес во кој 
мис лам де ка лич но на пре ду вав 
ка ко ре жи сер. Впе ча то кот е де-
ка пуб ли ка та со го ле мо вни ма-
ние ја прос ле ди прет ста ва та, 
се ри оз но ста на те ма та со ко-
ја се за ни ма ва, но ре а ги ра ше 
и на мо мен ти те на ху мор во 
неа. Мис лам де ка таа ин те ра-
ктив ност ќе би де уште по го-
ле ма во на та мош ни те из вед би 
и жи вот на прет ста ва та пред 
нај раз лич ни те гру пи пуб ли ка 
на кои се обра ќа. Впе ча то кот и 
на авто рот што при сус тву ва ше 
на сво ја та пра из вед ба е де ка 
тоа е ед на се ри оз на те а тар ска 
про дук ци ја во ко ја си те акте ри 
ус пе а ле да ги ос тва рат сво и те 
ли ко ви на не по сре ден филм ски 
на чин и транс фор ма ции што 
ги ба ра и са ми от текст. Во ед на 
ре че ни ца да се до бие чув ство 
на тоа де ка прет ста ва та прет-
ста ву ва тан го ме ѓу ло го рот на 
смрт та и на деж та на кли ни ка та 
на д-р Франкл.

� Се кој драм ски текст има сво ја 
по ра ка. За што збо ру ва тек стот 
на оваа прет ста ва и ка ква по-
ра ка но си?
Ми цЕв СКи: Тек стот е инс пи-
ри ран од жи во тот и од де ло то 
на Ви ктор Франкл, кој го пре-
жи ве ал хо ло ка у стот и ја соз дал 
ло го те ра пи ја та, а се за ни ма ва 
со пре ис пи ту ва ње то на мо рал-
ни те вред но сти на чо ве кот, ба-
ра ње то на смис ла та на не го ви-
от жи вот и де ло, за бо ле сти те 

на ци ви ли за ци ја та, кои до де-
нес не мо жат да се из ле ку ва ат, 
за тоа ка ко еден чо век мо же 
и тре ба да го на пра ви све тот 
по до бро ме сто за жи ве е ње. Со 
дру ги збо ро ви, за мно гу уни-
вер зал ни те ми што нѐ за се га ат 
и ов де и се га, исто ка ко што ја 
за се га ат и Бе ти, же на та што до-
а ѓај ќи да ба ра по мош во кли ни-
ка та ја отво ра Пан до ри на та ку-
ти ја на тра у ми те од ми на то то.

По ра ка та  на тек стот е де ка смис-
ла та на жи во тот се ме ну ва од 
го ди на во го ди на, не ко гаш ду-
ри и од ден во ден, до де ка, пак, 
по ра ка та на прет ста ва та е де ка 
чо ве кот че сто не изв ле ку ва по-
у ки од гре шки те во ми на то то.

� Ка ко ко сти мо граф че тврт век 
оста ви вте пе чат на ре чи си си-
те те а тар ски сце ни во зем ја ва. 
Мо же те ли да изд во и те не ко-
ја прет ста ва што осо бе но ви е 
дра га и ви оста ви ла впе ча ток 
при изра бо тка та на ко сти ми те?
Ми цЕв СКи: Со ог лед на тоа де-
ка бро јот на прет ста ви за кои 
сум пра вел ко сти ми е, на ви сти-
на, огро мен те шко ми е да ка жам 

кои ми се нај дра ги во смис ла на 
тоа де ка и тоа е не што што се 
ме ну ва и за ви си од мно гу фа кто-
ри, по себ но ко га ста ну ва збор за 
нив на та изра бо тка. Се пак, тие 
што сум ги ре а ли зи рал во Би тол-
ски от те а тар нај до бро ја отс ли-
ку ва ат мо ја та ра бо та ка ко ко сти-
мо граф. Мис лам де ка во од нос на 
тоа, на ви сти на, поз на чај на е мо-
ја та со ра бо тка со огро мен број 
до маш ни и стран ски ре жи се ри 
со кои сум со ра бо ту вал, ка ко и 
со си те те а три ,ра бо тил ни ци и 
мај сто ри во Ма ке до ни ја.

Се пак, ка ко пер фект на изра-
бо тка од си те ас пе кти на ед на 
ко сти мо гра фи ја би ги изд во ил 
ко сти ми те за две прет ста ви и за 
еден ба лет во Љуб ља на, кои беа 
ре а ли зи ра ни во нив ни те ател-
јеа и со кои ме оче ку ва со ра бо-
тка на но ва опе ра оваа го ди на, 
што ми е нај го лем пре диз вик 
и за до волс тво.

Ако ве ќе мо рам да од бе рам 
ед на ко сти мо гра фи ја тоа би 
би ла ко сти мо гра фи ја та за опе-
ра та „Ро мео и Ју ли ја“ во Бра-
тис ла ва ка де што и по обем и 
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КУлТУРа

по ква ли тет на изра бо тка на 
ко сти ми те мис лам де ка сум го 
до стиг нал сво јот ма кси мум до 
овој мо мент.

Ина ку, за сво ја та до се гаш на ра-
бо та ка ко ко сти мо граф мно гу-
па ти сум бил на гра ду ван што, 
се ка ко, се дол жи и на не ка ков 
ква ли тет.

� „Би тол ски Шекс пи ров те-
а тар“ е ваш про ект. во ед на 
при го да ре ко вте де ка ви е 
најз на ча ен. Што да оче ку ва-
ме го ди на ва на фе сти ва лот?

Ми цЕв СКи: Би тол ски от Шекс-
пи ров фе сти вал го ди на ва ќе го 
има сво е то пет то по ред из да ние 
во пос лед на та не де ла од мај и 
ка ко за мал ју би леј ќе по ну ди ме 
раз но вид на и бо га та про гра ма 
со прет ста ви од ре ги о нот и од 
све тот. Ка ко и се ко ја го ди на, 
по крај по стој ни те при ја те ли и 
под др жу ва чи на фе сти ва лот, ќе 
по ну ди ме и го сти што за прв пат 
ќе на ста пу ва ат во на ша та зем ја, 
но и не што екск лу зив но. 

На мое огром но за до волс тво, 
фе сти ва лот ќе би де отво рен со 
прет ста ва на го ле ми от ре жи сер 
Ро берт Сту руа со те а тар од Тби-
ли си, Гру зи ја. Ќе има ме прет ста-
ви од Ро ма ни ја, Сло вач ка, Аме ри-
ка, Цр на Го ра и од Ма ке до ни ја. 
Про гра ма та е во фи нал ни до го-
во ри та ка што ко неч на та вер зи ја 
ќе би де об ја ве на на ско ро. 

Фе сти ва лот од ми на та та го ди на 
е член на Европ ска та асо ци ја ци ја 
на Шекс пи ро ви фе сти ва ли, па и 
ин те ре сот за го сту ва ње од го-
ди на во го ди на е сѐ по го лем. �

БРЕНД КоНцЕПТИ | музички икони

Без песна денот никогаш  
не би се завршил.

Без песна човек не би 
имал пријатели.

Без песна, патот никогаш  
не би скршнувал... 

без песна.

Елвис Присли

Кралот на рокенролот
Пишува |  Сотир Костов 

Елвис Присли со своите 
песни и начинот на кој ги 
изведуваше внесе ритам во 

сѐ и промени сѐ. Кога се појави 
на музичката сцена во САД тој 
имаше изглед што заведува, 
движења од кои девојките паѓаа 
во транс и несомнен талент за 
пеење и забава, така што успе-
хот му беше загарантиран. Тој 
е првиот музичар што изврши 
музичка револуција низ целиот 
свет. Така, од неговата појава 
во раните педесетти години на 
20 век, па сѐ до денес, тој стана 
симбол на рокенролот. Постои 
двоумење за тоа кој е татко-
то на рокенролот: Едни велат 
дека тоа е Бади Холи, други се 
определуваат за Чак Бери, тре-
ти навиваат за Џери Ли Луис, 
четврти се сигурни дека тоа 
е Литл Ричард, а има и такви 
што тврдат дека тоа е Ајк Тар-
нер. Но, никој не спори дека 
Елвис Присли со својот кади-
фен глас, заводливото нишање 
на колковите и специфичнио-
т(иновативен и оригинален) 
изглед, се здоби со титулата 
крал на рокенролот и е прва 
и најголема рокенрол-ѕвезда 
на сите времиња. Литл Ричард, 
Џон Ленон и Френк Синатра ги 
сметал за најголеми ривали.

Кралот на рокенролот  е роден 
1935 година во гратчето Тупел, 
Мисисипи, од мајка Гледис и 
татко Вернон. На 11-годишна 
возраст ја добива првата ги-
тара, а кога имал 13 години 
со семејството се преселил во 
Мемфис, Мисисипи. Имал голе-
ма среќа бидејќи Мемфис бил 
познат како колепка на блузот. 
И покрај суровиот расизам што 
владеел во тоа време во САД, за 
Елвис, музиката била само му-
зика, без разлика на бојата или 
расата на луѓето. Ги сакал и ги 
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слушал сите музички стилови. 
Бидејќи живеел во музичкиот 
центар на градот често одел во 
музичките продавници, барови-
те и во кафетериите, во улицата 
Бејл, центарот на црнечката кул-
тура, и слушал музика во живо, 
а не само преку радио. Многу 
време поминувал во соседство-
то каде што живееле Црнци, па 
така ја засакал и нивната музи-
ка. Го завршил училиштето 1953 
година, и како возач се вработил 
во фабрика. Истата година едно 
саботно претпладне ја зел гита-
рата и отишол во компанијата 
„Сан рекордс“ и за 3,98 долари 
ја снимил својата прва песна, 
како роденденски подарок за 
мајка му и другото е историја. 
Го забележува музичкиот про-
дуцент Сем Филипс и му нуди 
договор за соработка. Дебитира 
на 19 јули 1953 година, со син-
глот „That’s All Right, Мama“, кој 
веднаш почнале да го пуштаат 
повеќе радиостаници. Сите го 
прифатиле овој блуз-класик и 
биле одушевени од неговата 
боја на гласот и од ритамот на 
песната, која ги терала на игра. 
Во 1955 година го презема ме-
наџерот Том Паркер, наречен 
Полковникот, кој од него ќе на-
прави пејачка и филмска ѕвезда. 
Набрзо му договорил да наста-
пува по локалните клубови, а 
потоа и во големи концертни 
сали, а истата година го потпи-
шува и првиот договор со „Ре-
кордс„ за 40.000 долари. Во 1956 
година е објавен неговиот прв 
албум наречен „Елвис Присли“, 
кој ќе стане „златен“, и снимен 
е неговиот прв филм „Сакај ме 
нежно“. Во 1957 година го снима 

и вториот филм „Во љубов со 
тебе“, со кој постигнува огромен 
успех. Ѕвездата била родена. Не-
говиот стил на облекување, сви-
рењето на гитара и движењето 
на сцената означиле нов правец 
во музиката – рокенрол. Почнал 
да се појавува во многу радио и 
телевизиски емисии и станал 
рокенрол-ѕвезда број 1 во САД, а 
подоцна и во светот. Младината 
почнала да го препознава како 
свој идол – предводник на ново-
то движење на младите. Но, во 
1958 година тој е мобилизиран 
во војската на САД и воениот рок 
го служи во Германија, каде што 
ја запознава Присила Бјули, која 
подоцна ќе му стане сопруга и ќе 
му ја роди ќерката Лиза Мари. 
Додека е во војска умира мајка 
му Гледис и тој од тој момент 
никогаш повеќе нема да биде 
ист. Секогаш ќе има неразјаснет 
однос со жените, кои секогаш се 
во сенката на неговата мајка. 
Во 1972 година Присила го на-
пушта, се разведува од него,  со 
себе ја зема ќерката Лиза Мари, 
и тоа е точката од која нема 
враќање. Очевидците велат дека 
од тогаш целосно се предал на 
судбината и, едноставно, тој, 
кралот на рокенролот, почнува 
да се распаѓа. Набргу изјавил 
„Забавата е мојот живот, ми-
слев дека таа ќе го разбере тоа 
и кога сме во брак. Сакам да ги 
направам луѓето среќни, а мојот 
живот е несреќен и уништен“. 
Почнал прекумерно да прима се-
дативи, антидепресиви, апчиња 
за спиење, алкохол, брза храна 
и сѐ почесто и дрога. Се здебе-
лил, станал мрзлив и по цел ден 
спиел, здравјето му се нарушило 

60 години од златното време 
на рокенролот, оваа музика има 
иста улога во општеството – ги 
поврзува луѓето, без разлика на 
пол, општествен статус, нацио-
налност или религија.

Елвис Присли беше и остана 
идол на многу музичари. Без 
него ќе ги немаше ни „Битлс“, 
факт што го призна самиот Џон 
Ленон. Мик Џегер изјави дека 
никој не му е рамен и никој ни-
когаш нема да му биде. Џо Ко-
кер го истакнува како најголем 
блуз-пеач, но, можеби, највпе-
чатлива е мислата на познатиот 
Френк Синатра: „Јас сум само 
пејач, Елвис е олицетворение на 
целата американска култура“. 
Факт е дека Елвис не го измисли 
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рокенролот. Но, исто така, факт 
е дека неговиот величествен 
глас со неверојатен распон од 
раскалашеност и бунтовност 
до ангелска нежност, разорно 
добриот изглед и пулсирачката 
изведувачка харизма, одушеву-
ваа милиони и милиони љуби-
тели на музиката низ целиот 
свет. Тој е светска ѕвезда, која 
на белата публика ѝ ги донесе 
блузот и госпелот, нешто што 
пред него никој не го направи. 
А токму тој негов музички спој 
денес е основа на популарната 
музика. Мажите сакаа да бидат 
како него, а жените со него. За-
тоа, тој стои рамо до рамо со 
американската икона Френк 
Синатра, англиските ѕвезди 
„Битлс“ и „Ролингстоунс“, и 
француската шансоњерка Едит 
Пјав – музички дивови, кои од 
светот на музиката, поминаа 
во светот на нациите и станаа 
дел од нивниот идентитет. Де-
финитивно, најголемо музичко 
име што го имал светот. Дека 
е најголема светска музичка 
ѕвезда покажува и податокот 
што секоја година милиони не-
гови обожаватели го посетува-
ат Грејсленд, неговата вечна 
куќа, и секогаш одново и одно-
во ја одземаат неговата биста 
како сувенир. Тоа е ритуал што 
вечно трае. �

и како да почнал да се наѕира 
крајот. Бил свесен дека постепе-
но самиот се убива, но не можел 
да се бори против тоа. Ќе остане 
запишано дека најдобри сора-
ботници му биле Том Паркер, 
неговиот менаџер, Сем Филипс, 
директорот на компанијата „Сан 
Рекордс“, Ед Саливен, познатиот 
водител на „Ед Саливен шоу“. Чо-
век кого најмногу го почитувал 
бил Џејмс Дин. Неизмерно му се 
восхитувал на Дин, за кого ми-
слел дека е идеален човек. Кога 
се подготвувал за снимање на 
своите филмови, често се гледал 
во огледало и се обидувал да ги 
имитира движењата и израз-
от на лицето на Дин. За добри 
пријатели ги сметал познатиот 
писател Труман Капот и Линда 
Томпсон, неговата последна жи-
вотна сопатничка.

Инаку, рокенролот како посе-
бен жанр се појави во 50-тите 
години на 20 век, потпомогнат 
од имиџот на „диви тинејџери“ 
што го промовирале некои фил-
мски ѕвезди. Марлон Брандо во 
филмот „Дивјак“ и Џејмс Дин во 
филот „Бунтовник без причина“ 
ја олицетвориле рокенрол-фи-
лозофијата на филмското плат-
но, паралелно со појавувањето 
на музичките нумери со роке-
нрол-содржина. Пантеонот на 
рокенролот е полн со извон-
редни музички ѕвезди, но нај-
високото место му припаѓа на 
Елвис Присли. Тој е музички ек-
вивалент на филмските ѕвезди 
како Џејмс Дин и Марлон Брандо 
бидејќи со изгледот, текстовите, 
музичките нумери, начинот на 
нивното изведување, а посебно 
со нишањето на колковите, тој 
на американските тинејџери 
им понуди нов поглед на свет 
и ново чувство за сопствениот 
идентитет. Рокенролот на Елвис 
Присли, покрај тоа што бил нов 
музички жанр, бил и социјален 
феномен, нешто многу поголемо 
од едноставниот збир на негови-
те делови. Најбитно од сѐ е што 
музиката на Присли ги соедини 
црните и белите музички тра-
диции, што значи во време на 
сегрегација, нееднаквост и дис-
криминација на американското 
општество, таа музика ги поврза 
„белите“ и „црните“, кои заедно 
пееја и танцуваа. 

Ништо помалку важен за мете-
орскиот пробив на рокенролот 
што го изведувал Елвис Присли 
е и фактот што тој имал сосема 
нова целна група на публика 
– тинејџерите. Привлечноста 
на Елвис се состои во тоа што 
тој во преден план ги ставил 
младоста, дивиот изглед  и за-
бавата. Неговото музичко дело, 
пред сѐ, било оригинално и 
инвентивно. Тој на најкреати-
вен начин ги изведувал свои-
те музички точки. На преден 
план беше неговата порака на 
уметник кон публиката. Тој 
беше генијален во начинот на 
пренесување на своите пораки. 
Неговите движења со колкови-
те и стилот на облекување им 
праќаа јасни пораки на тинејџе-
рите гладни за слобода, неза-
висност и забава. „Не мислам 
дека правам што било лошо“ 
изјавуваше Присли. Младите 
му веруваа, а повозрасните на 
почетокот мислеа дека роке-
нролот е непримерен музички 
стил. Тие што ја познаваат му-
зиката, знаат дека тој успеал 
и победил во моментот кога 
решил како белец да пее цр-
нечка музика. Неговата музика 
беше толку стилски различна 
што тој стана музички идол 
на многу идни музички ѕвезди 
како што се „Битлс“, „Ролинг-
стоунс“, Ерик Клептон, кои се 
обидуваа да го фатат ритамот 
на Елвисовите блуз-балади. 
Според мене, кога Присли ги 
пее своите блуз-балади, негови-
от перформанс доживува врвно 
музичко крешчендо. На музич-
ки план него го следеа многу 
ѕвезди од седумдесеттите и од 
осумдесеттите години од 20 век 
затоа што имаше оригинален 
и иновативен дух, кој е најне-
опходен за рок-музичарите. 
Исто така, тој отскокнуваше со 
својот интегритет затоа што 
неговите идеи во музиката и 
за промените во општеството 
секогаш беа прифаќани од мла-
дите генерации. Рокенролот, 
поттикнуван од оригиналноста 
и од генијалноста на Елвис, ги 
менуваше и на посебен начин 
ги изразуваше општествените 
вредности. Едноставно, тој ус-
певаше да покаже дека музика-
та може на секој еден човек да 
му ги исполни сништата. И по 

рекордите на кралот Елвис:

Снимени песни: 107 
Продадени плочи: 800 милиони
Филмови: 31 светски хит
Билборд топ-листа: 18 светски  
хитови број еден  
Билборд топ-листа: 9 албуми
Оставил 5 милијарди наследство
Најпознати музички хитови:  
Heartbreak hotel, Don6t Be Cruel, Love Me 
Tender, It’s Now Or Never, Are You Lonesome 
Tonight, Surrender, Suspicious Minds
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СТРАНци во МАКЕДоНиЈА

Фернандо Ратеги е млад професор од Перу, кој живее и 
работи во Охрид. Ратеги живеел и работел во повеќе земји 
од Европа, но причината што дошол во Македонија, како 
што открива за „Република“, е можноста да го исполни 
својот сон, односно да работи како истражувачки кадар.  
За Македонците вели дека се вистински пријатели, луѓе 
што знаат да му покажат на странец дека и во туѓа земја 
може да се чувствува како дома. Ја сака македонската 
музика, рибјата чорба и вели дека летово си поставил 
посебен предизвик, сака да ја истражи Македонија

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

� Кога првпат дојдовте во Маке-
донија?
РАТЕги: Македонија, поточно во 
Охрид, дојдов пред шест недели. На-
вистина се изненадив од тоа што ме 
пречека овде, пријатни луѓе, убава 
земја со културни навики што само 
овде ги има.

� Доаѓате од земја со различна кул-
тура и традиција од Македонија. 
Како успеавте да се адаптирате 
на животот овде?
РАТЕги: Па јас би кажал дека сѐ уште 
сум во процес на адаптирање на на-

чинот на кој се живее во оваа земја. 
Моето потекло е од Јужна Америка. 
Јас сум од Перу, а пораснав во Перу и 
во Венецуела. Јас многу години жи-
веев и во Европа, во Германија и во 
Велика Британија. Затоа сметам дека 
промената на место на живеење од-
лично ја прифаќам, сепак тоа зависи 
и од човекот и од новата средина во 
која се наоѓа.

� Како решивте да живеете во Ма-
кедонија?
РАТЕги: Бев во потрага по мојот сон, 
јас би рекол: работа во академските 
институции. Така наидов на можност 
и на понуда на која не можев да ѝ 
одолеам, да работам во УИНТ како 
наставен и истражувачки кадар.

� Кое е вашето искуство? Знае ли 
Македонецот да подаде рака и 
да помогне доколку е потребно?
РАТЕги: Луѓето во Македонија се 
многу љубезни. Тие се многу добри 
и љубопитни, сакаат да дознаат сѐ за 
местото од кое доаѓате, што се случу-
ва таму, каков е животниот стандард... 
Посебно, морам да истакнам дека  
моите колеги се прекрасни, ми по-
могнаа да се преселам овде и да се 
чувствувам како дома.

� Кој е вашиот впечаток, има ли 
пријатели меѓу Македонците?
РАТЕги: Македонскиот народ е прија-
телски народ. Луѓето овде, генерално, 
изгледаат многу среќно, ја имаат и 
својата локална музика, која, нависти-
на, остави голем впечаток на странец 
како мене бидејќи постојано може да 
се слушне од секој ресторан во градот. 
Луѓето се секогаш насмеани, овде чо-
век се чувствува пријатно, сакано и 
топло.

� ви се допаѓа ли македонската тра-
диционална кујна?
РАТЕги: Па, иако не сум овде прем-
ногу долго, сепак тоа што јас сум го 
пробал многу ми се допаѓа. Искрено 
препорачувам рибја чорба, телешко 
месо и риба. И, секако, сите видови 
македонски чорби. Како што можете 
да забележите, јас многу сакам чорби. 
Храната овде е единствена, тие вку-
сови досега не сум имал можност да 

ги консумирам во друга држава, па 
ни приближно.

� имате ли слободно време за да ја 
истражите Македонија? 
РАТЕги: Знам дека Македонија крие 
многу природни богатства, сум читал, 
а и гледав видеа за земјата. Засега не 
сум имал можност да видам други 
места, освен Охрид. Само еднаш бев 
кратко во Скопје, но имам планови да 
посетам многу градови во земјата во 
текот на летото.

� ви недостига ли родната земја?
РАТЕги: Секако, посебно луѓето што 
ги оставате дома.

� Кои се вашите планови, останувате 
ли во Македонија?
РАТЕги: Ми се допаѓа Македонија и 
се надевам де сѐ ќе се одвива убаво за 
да можам да останам овде колку што 
може подолго. �

Македонскиот народ е 
пријателски народ, создава 
чувство како да си дома
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ТРЕНД

новите трендови налагаат во текот на 
следната сезона храбро да ги комбинираме 
боите и тоа на три начина

Три комбинации на бои што  
ќе ја одбележат пролетта

Судејќи според дизајнери-
те, кои во своите колек-
ции за пролет-лето 2017 

година ставија акцент на бои-
те, тие ќе ја одбележат новата 
сезона. Односно, со комбини-
рање на боите на најнеочеку-
ван начин, што во модниот свет 
е познато како „колорблокинг“.

Овој тренд се однесува на спе-
цифичен начин на комбини-
рање на боите и веќе подолго 
време е актуелен, така што 
стана веќе прифатен тренд 
што го практикуваат некои 
од најпознатите модни дами 
како Викторија Бекам, Натали 
Портам, Амал Клуни.

аналогни бои
Ако сакате својот 

стил да го направите 
интересен, тогаш ова 
е вистински време да 

испробате аналогни 
бои. Наш предлог е 
оваа пролет тоа да 

бидат нежнорозова 
и црвен боја (од тем-

ноцрвена до бордо) 
бидејќи оваа комби-
нација во новата се-

зона ќе биде една од 
најпопуларните.

Монохроматско облекување од глава до петици
Сакате бои, но не сте доволно храбри да носите комбинации 
што се составени од богати и интензивни нијанси? Тогаш 
може да експериментирате со придушени тонови. На пример, 
облечете фустан со силна боја и комбинирајте со неутрални 
додатоци или со додатоци со метален сјај. Металната боја по-
себно ќе го освежи вашиот изглед, а ќе го направи и модерен.

Неутрални и силни бои
Во вашиот плакар доминираат 
неутрални бои? И покрај тоа се-
пак, може да експериментирате 
со нив. Најдобар начин е да се 
држите до класичната палета, на 
која ќе додадете парче во некоја 
силна боја, како што е розова 
или црвена. Така може фармер-
ки да комбинирате со маица 
и со палто со впечатлива боја. 
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Дозволете си 
предизвик, 
посетете го осло

да се посети осло е, навистина, убав предизвик 
бидејќи градот изобилува со музеи од светска класа, 
врвни галерии, богат ноќен живот и активности на 
отворено, кои ќе го направат вашиот престој во овој 
град незаборавен

Осло, главниот град на Норвеш-
ка, е трет град по големина во 
Скандинавија, а е составен од 

импресивен архипелаг. Дом е на околу 
600.000 жители. Таа бројка се однесува 
само на ограничен дел од градот, а кога 

ќе се земе предвид и околината, тогаш 
бројката расте и до 1.500.000

Тој е признат за глобален град пора-
ди неговата важност во финансиите, 
трговијата, забавата, уметноста и ту-

ризмот. Градот изобилува со фјордо-
ви, кои може да се видат крстарејќи. 
Осло претставува спој на старото и 
на модерното. 

Во минатото името на градот било 
Кристијанија (1877-1925). Според 
најновите археолошки ископувања 
се смета дека градот постоел и во 
најраното христијанство. Во 2000 
година Осло го празнувал своето 
1000-годишно постоење. Името „ос“ 
значи или партенон или некој рид, а 
„ло“ значи пристаниште. 

Да се посети Осло е навистина убав 
предизвик, бидејќи градот изобилу-
ва со музеи од светска класа, врвни 
галерии, богат ноќен живот и многу 
активности на отворено ќе го на-
прават вашиот престој во овој град 
незаборавен.

Меѓу најпосетените музеи и тие што 
најчесто ги оставаат туристите зате-
чени од тоа што може да се види се 
Норвешкиот фолклорен музеј, кој е 
еден од најголемите европски музеи 
на отворено, потоа музејот на скијање-

то „Холменколен“, кој слави 4.000 го-
дини историја на скијањето и музејот 
„Фрам“ во кој е изложен истоимени-
от поларен брод, Музејот на армиски 
сили, Кoн-Тики музеј.

Кога престојувате во Осло не про-
пуштајте да ги посетите и замокот 
„Акерсхус“, тврдината  „Акерсхус“, 
Центарот на холохауст, Паркот на 
рептилите.

Осло во последните години стана 
престолнина на современата архи-
тектура. Под влијание на архитекти 
од светската класа, панорамата на 
градот доживува целосно нов изглед.

Еден од поголемите проекти во по-
следните години беше Операквартет, 
целосно нова населба во непосредна 
близина на зградата на Операта, исто 
така, импресивна градба, чијашто из-
градба траела четири години, а чинела 
700 милиони долари.

Меѓу популарните атракции е квар-
тот Акер Бриге, најскап и најпознат 
во Осло. Изобилува со ресторани, 
кафулиња, трговски центри, а секоја 
зграда е приказна за себе.

Стандардот на живот во главниот 
град во Норвешка е исклучително 
висок, а тоа го потврдува и подато-
кот дека Осло веќе со години е на 
врвот на листата на најскапи градови 
во светот. Просечната плата е околу 
4.000 евра, секако во зависност од 
видот на работата, но и цените се 
во состав на тоа, па така месечните 
трошоци за сметки и за наеми на стан 
се искачуваат и до 2.500 евра.

Благосостојбата на граѓаните и начи-
нот на живот во ова место навистина 
се почитува, па така од 2019 година 
се планира целосна забрана  за мо-
торни возила во центарот на градот. 

Според плановите што неодамна беа 
изнесени во јавност, реализацијата 
на забраната ќе оди етапно во секоја 
од наредните години. Целта е да се 
намали загадувањето на воздухот. 
Паралелно се планира зголемување 
на капацитетите на градскиот превоз 
и подобра инфраструктура за вело-
сипедисти и за пешаци.

Осло е полно со зеленило и со шуми 
и велат дека најдобро е градот да се 
разгледа пеш. Многу жители се страс-
ни планинари, скијачи, тркачи... и тоа 
поради кое најмногу го сакаат овој 
град е тоа што е многу едноставно да 
се избега од градската врева.

Овој град се протега на повеќе од 450 
квадратни километри и по својата 
површина е еден од најголемите гра-
дови на светот.

Агенциските аранжмани за посета на 
Осло во овој период од годината се 
со понуда од пет дена по цена од 195 
евра. Во цената на пакетот е вклучен 
авионски превоз на релација: Скопје 
– Осло - Скопје. Аеродромски такси, 
сместување во хотел со три ѕвезди. 
Во цената не е вклучен трансфер 
аеродром – хотел, кој со такси би ве 
чинел од  35 до 45 евра за две лица 
во еден правец. 

Секако, постои и можноста лично 
да резервирате сместување преку 
интернет, кое за многумина е поис-
платливо, а може да се искористат 
и евтините летови за кои доколку 
летате за викенд авионски билет 
можете да ве чини од 3.600 денари, 
а ако патувате околу 25 март тогаш 
авионски  билети Скопје – Осло може 
да купите и за 1.800 денари. �
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Во ид ни на вре ме то 
што ми ли о ни ко рис ни ци 
го по ми ну ва ат пре ба ру
вај ќи на ин тер нет, 
ко ри стеј ќи ги со ци јал
ни те мре жи, ра бо теј ќи, 
па, мо же би, и играј ќи 
игри, ќе мо же 
да за грее 
не чиј дом

НАУКА и ТЕхНологиЈА

С по ред по чет ни те ре зул-
та ти и на пре до кот во раз-
во јот на оваа иде ја, нај ве-

ро јат но пр ви те до мо ви што ќе 
има ат при до би вки во зим ски те 
ме се ци на овој на чин ќе би дат во 
Сток холм, а тоа е за тоа што та му 
се на о ѓа ат ед ни од нај го ле ми те 
цен три за по да то ци во све тот.

При чи на та што во оп што се отво-
ра ва ква мож ност е фа ктот де ка 
во овие огром ни цен три за по-
да то ци се сме сте ни го лем број 

сер ве ри што ис пу шта ат мно гу 
топ ли на и за кои се тро ши го ле-
мо ко ли чес тво еле ктрич на енер-
ги ја за да се из ла дат.

Би деј ќи овие цен три за по да-
то ци и не се тол ку при ја тел-
ски на стро е ни кон око ли на та, 
за по че ток Шве ѓа ни те ра бо тат 
на иде ја та за иско ри сту ва ње на 
го ле мо то за гре ва ње што се којд-
нев но се слу чу ва та му. За да го ре-
шат проб ле мот со за гре ва ње то, 
овие цен три на по да то ци мо ра ат 

та што се соз да ва во неа да не се 
ос ло бо ду ва за луд но и да ѝ ште ти 
на око ли на та, ту ку ме сто тоа да 
нај де ко рис на на ме на.

Швед ска та ком па ни ја „Фор тум 
вар ме“, ко ја е за дол же на за гре е-
ње пре теж но на стан бе ни згра ди, 
по сто ја но се тру ди да нај де на чи ни 
ка ко да про из ве де топ ли на без да 
ко ри сти фо сил ни го ри ва. Нај го-
ле ми от дел од об је кти те што ги 
за топ лу ва ат се за гре ва ат пре ку 
ко ри сте ње топ ла во да, а пла нот 
е во ид ни на да се иско ри сти топ-
ли на та од спо ме на ти те цен три за 
по да то ци во за ме на за бесп лат но 
ла де ње на нив ни те сер вер ски со-
би, кое ќе го смис ли и овоз мо жи 
„Фор тум вар ме“. От ту ка, не ма да се 
тро ши еле ктрич на енер ги ја, ко ја 
нај че сто се до би ва од со го ру ва ње 
на фо сил ни го ри ва, за за гре ва ње 
на во да та, ни ту, пак, за ла де ње на 
сер ве ри те, што би до не ло дво ен 
по зи ти вен ефект.

Од дру га стра на, цен три те за по да-
то ци во Сток холм ќе се на по ју ва ат 
со еле ктрич на енер ги ја од об нов-

ли ви из во ри, ко ја, се пак, не ма 
да би де до вол на и за не го во 
ла де ње.

„Фор тум вар ме“ ве ќе поч на-
ла со ин ста ла ци ја на ва кви 
си сте ми во не кол ку по ма ли 
цен три за по да то ци во Швед-
ска, а во ин ста ла ци ја та на се та 
по треб на ин фра стру кту ра им 
по ма га ат уште две фир ми што 
ра бо тат иск лу чи тел но на еко-
ло шки про е кти.

Ина ку, спо ред по чет ни те про-
це ни на спо ме на та та ком па ни-
ја, еден 10- ме га ва тен цен тар 
за по да то ци ќе мо же да за грее 
ду ри 20 ил ја ди се мејс тва. Мо-
мент но цен три те за по да то ци 
тро шат еле ктрич на енер ги ја 
кол ку ави он ски те ком па нии, 
со тоа што нив на та по тро шу-
вач ка мо же да се зго ле ми за 
три па ти во ид ни на. Гра дот 
Сток холм пла ни ра 10 про цен-
ти од по треб на та топ лин ска 
енер ги ја во ид ни на да ја до-
би ва ток му од цен три те за по-
да то ци. 

ТОП ЛИ На Та  
ОД цЕН ТРИ ТЕ за  

ПО Да ТО цИ ќЕ СЕ кО РИ СТИ 
за гРЕ Е њЕ ДО мО вИ

да има ат цен трал ни си сте ми за 
раз ла ду ва ње, кои, пак, тро шат 
мно гу стру ја. Оваа енер ги ја нај-
че сто се до би ва од фо сил ни го-
ри ва, што, пак, е мо тив плус за 
да се нај де ре ше ние во ид ни на.

За тоа во Сток холм е поч на та 
ини ци ја ти ва та „Сток холм ски 
пар ко ви на по да то ци“, чи ја што 
цел е транс фор ми ра ње на оваа 
гран ка во еко ло шка на со ка, та ка 
што по го ле ми от дел од топ ли на-
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аКо ВашЕТо КУчЕ 
СЕ ПРоѕЕВа, ТоГаш 
ВИ ИСПРаќа ПоРаКа
Кога вашиот домашен миленик се 
проѕева, дали мислите дека тоа е 
само затоа што е изморен? Се лаже-
те. Притоа, ако тоа го прави често 
треба да се прашате и зошто

Секако дека милениците, како и луѓето, 
се проѕеваат кога се уморни или кога 
им недостига кислород. Но, со често 
проѕевање, кучињата ја смируваат си-
туацијата во просторот. Најчесто тоа го 
прават среде караница меѓу луѓето или 
„нетрпеливост“меѓу животните. Не вели 
попусто нашиот народ дека кучињата се 
елиминатори на негативна енергија и 
на стрес, а чинот на проѕевањето уште 
еднаш го потврдува тоа.

По долга прошетка, кучето, обично, се 
проѕева затоа што така го ублажува 
уморот настанат од недостиг од кис-
лород. Освен тоа, со проѕевањето  ја 
изразува и радоста, кога, на пример, ќе 
тргнете на прошетка или, едноставно, 
ќе го погалите.

Значи, постојат многу различни причи-
ни зошто нашите кучиња се проѕеваат. 
Кога следниот пат ќе го видите кучето 
дека се проѕева, сигурно ќе знаете дека 
вашиот најдобар пријател ви порачува 
нешто со тоа. �

лИлЈаН
Лилјанот е симбол на бескрајна убави-
на, радост, чистота, бесмртност и спас. 
Ова цвеќе често се користи на свадби, 
каде што, според библиската традиција, 
го симболизира изборот на љубовен 
партнер. Белиот лилјан е поврзан со 
невиност и со чистота, жолтиот со лага 
и со измама, додека, пак, виолетовиот 
симболизира враќање на среќата.

Цветот на лилјанот има шест венечни 
ливчиња, а ги има во речиси сите бои, 
еднобојни или во комбинација со две-
три бои. Ова цвеќе може да се сади во 
есен или рана пролет, на длабочина од 
15 до 20 сантиметри, на сончево или 
делумно сончево место. Земјата треба 
да биде добро дренирана. 

Во периодот на растење и на цветање 
лилјаните сакаат многу влага, па редов-
но полевајте ги. Кога цветовите ќе ове-
нат, отстранете ги бидејќи ќе ја исцрпат 
луковицата хранејќи го семето, а расте-
нијата што ќе се размножат од семе нема 
да бидат исти како матичното. 

Многу се благодарни и како цвеќе за 
во ваза. Пред да ги ставите во вода, 
отстранете ги листовите што би биле 
потопени, а стеблото одрежете го косо 
со долг, остар рез. Кога цветовите ќе се 
отворат тргнете ги прашниците би-
дејќи таму каде што ќе падне полен 
може да останат дамки. Менувајте ја 
водата секојдневно. �

Заменете ги прозорците 
и вратите со ПВц, но не 
фрлајте ги дрвените

Удобен кревет од старата 
врата, полици за книги, 
масичка од старите про-

зорци. Секогаш има начин како 
да се искористи старата стола-
рија, а сѐ што ви е потребно е 
малку вештина, малку идеја и, 
секако, упатство за изработка. 

шанк на отворено
На старинска врата треба да 
ѝ додадете неколку полици и 
цинкуван профил за да ја прет-
ворите во рустичен шанк во 
дворот. 

Полица за книги
Тапацирана табла и индустри-
ско осветлување ќе ја направат 
оваа едноставна идеја модерна 
и урбана. 

Полица за спомени
Направете светлечки панел со 
ваши фотографии така што ќе 
поставите светилки на јаже од 
коноп и ќе ги обесите зад за-
стаклена врата. 

Мини-остава
Старинска врата е секогаш до-
бар избор за лизгачка врата на 
вашата остава. 

Фотелја
Можете да направите рамка за 
фотелја од рециклирана вра-
та, а потоа да ја обложите со 
перничиња.

Закачалка
Убавите врати не мора да ја 
вршат својата примарна функ-
ција за да ги задржите. Иско-
ристете ги како закачалка или 
масичка за телевизор.

аголна полица
Пресечете ја вратата на поло-
вина, а потоа деловите спојте 
ги под агол. Бојосајте ја во не-
која упадлива боја и - добивате 
нова соба. 

Потсетник
Место на фрижидер, закачувај-
те ги потсетниците на врата. 
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Подготви | Бојан Момировски

Спортскиот риболов може да биде најраз-
личен, но најчесто се користи стап или 
трска, на која со специјална машинка е вр-
зан конец на чијшто крај се ставени тапа и 
јадица. Често се користат природни мамки 
како црви, ларви и други инсекти, а сѐ по-
често е користењето и на вештачки мамки.

Секој што некогаш имал можност да по-
мине прекрасни моменти покрај водни 
површини обидувајќи се да улови некоја 
риба, повторно сака да го направи тоа и 
со почесто користење на слободнотовреме 
за спортски риболов, станува пасиониран 
спортски риболовец.

За да може да се биде спортски рибо-
ловец потребно е да се има соодветна 
рибарска опрема, која нема да бара 
многу средства од домашниот буџет, 
а задолжително е и вадење рибарска 
дозвола, на дневно, месечно или на го-
дишно ниво, во зависност од тоа колку 
често се оди на рибарење. 

М арт е периодот од годината кога по долгата 
зима природата полека се буди и преминува 
во една друга фаза во која сѐ заживува или 

повторно се раѓа.

Тоа се случува со секое живо суштество, па и со човекот. 
Физичките активности се сѐ почести, луѓето полека, 
но сигурно се враќаат на рекреацијата во природа, а 
почнуваат и честите излети до некои водни површини 
во нашата држава, покрај реки и езера.

Временските услови дозволуваат да се искористи овој 
период и да се „фрли трска“ и да се направи обид да 
се улови некоја риба. Спортскиот риболов по забраните 

рекреациjа

Почнува сезоната  
на риболов

во реките и во езерата повторно станува ак-
тивен и овој период е идеален за почнување 
на ваквите активности.

Рибата станува активна и по „зимскиот сон“ сѐ 
повеќе се движи во водите и станува активна 
во барањето храна.

Спортските риболовци, чијашто пасија е овој 
вид рекреација, речиси преку целата година 
го користат секој слободен момент, ден или 
викенд за да се отпуштат и психички да избе-
гаат од секојдневните обврски што ги носи 
денешното време.

Риболовот за некого е начин на живот. Некои 
луѓе покрај реките и езерата го наоѓа психички 
мир што им е потребен, а понекогаш може да 
уловат и поголема количина риби, која може 
да биде и добар дел од секојдневната исхрана.

Во нашата држава, реките се идеални за 
спортски риболов во овој период од годи-
ната бидејќи носат повеќе вода од топењето 
на снеговите по планините, а со тоа и повеќе 
храна во себе. Со тоа рибите тргнуваат по 
својот оброк, а многу често можат и да се 
фатат на јадица.
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 Не о дам на му се изра ду ва вте 
на тро фе јот во Ку пот на Ма-
ке до ни ја. Да ли пред по че то-
кот на тур ни рот се на де ва вте 
на ва ков ус пех и кол ку бе ше 
те шко да се стиг не до не го?
ПЕНов: Осо бе но сме гор ди 
што ток му на 20-го диш ни на та 
од на ши от клуб го осво ив ме 
пр ви от тро феј, кој е го ле ма 
са ти сфак ци ја за на пор на-
та ра бо та на си те во клу бот. 
Не ма да би дам скро мен и ќе 
ка жам де ка се на де вав ме на 

не го во то осво ју вањe. Ка ко 
еки па се ри оз но при ста пив-
ме кон ова нат пре ва ру ва ње 
и кон се кој про тив ник имав-
ме до сто ен рес пект. Би са кал 
да изра зам бла го дар ност кон 
ор га ни за ци ја та на Ку пот на 
Ма ке до ни ја и че сти тки до си-
те учес ни ци.

 Со го ди ни на ста пу ваш во до-
маш но то пр венс тво, за поз-
на ен си со окол но сти те и со 
пре диз ви ци те на клу бо ви те. 
Твој ко мен тар на со стој ба та 
на ма ке дон ска та ко шар ка и 
што ѝе по треб но за Maке до-

ни ја да има по до бра ко шар-
кар ска ли га?
ПЕНов: Ма ке дон ска та ко-
шар ка има го лем по тен ци јал 
да се раз ви ва и да на пре ду ва 
би деј ќи има ме та лент, а це ли-
от ре ги он има огром на тра-
ди ци ја за овој спорт. Но мо ра 
под ит но да се де фи ни ра стра-
те ги ја за раз вој и да се при-
ста пи со се ри оз на ра бо та во 
мла дин ски те ка те го рии, ка ко 
на клуп ско, та ка и на ре пре-
зен та тив но ни во. Ток му ту ка 
е проб ле мот на ма ке дон ска та 
ко шар ка, но исто вре ме но и 
ре ше ни е то за по ква ли тет на 

и клуп ска и ре пре зен та тив на 
ко шар ка.

Клу бо ви те мо ра ат да про дол-
жат да учес тву ва ат во кол ку 
што е мож но по ква ли тет ни 
ме ѓу на род ни нат пре ва ру ва ња. 
По сто јат уште мно гу ра бо ти 
што тре ба да се на пра ват за 
по до бру ва ње на ко шар ка та, но 
јас сум оп ти мист де ка ра бо ти-
те ќе се прид ви жат во по зи тив-
на на со ка.

 Дол го се во ди по ле ми ка за 
доз во ле ни от број на шест 
стран ски игра чи во ма ке дон-

ски те клу бо ви, а го лем дел 
од клу бо ви те сѐ уште ба ра ат 
нив но на ма лу ва ње. Кој е тво-
јот ко мен тар на оваа те ма?
ПЕНов: Клу бо ви те пре фе ри-
ра ат да ан га жи ра ат про ве рен 
и вед наш упо треб лив играч, 
не за вис но да ли е до ма шен 
или стра нец, ме сто да ин ве-
сти ра ат во мла ди игра чи, што 
во по че то кот, мо же би, ќе би де 
и на ште та на ре зул та ти те на 
клу бот.

Мое мис ле ње е де ка тре ба да 
се на ма ли бро јот на стран ски 
игра чи или да се до не се пра-
ви ло за двај ца ма ке дон ски 
игра чи да би дат на пар кет во 
те кот на це ли от нат пре вар. 
Цел та е да им се да де по го ле ма 
мож ност на мла ди те до маш ни 
игра чи, кои во мо мен тов не-
ма ат со од вет на ми ну та жа во 
клу бо ви те.

 во ре ги о нал ни те АБА-ли га  
и БиБл има те мож ност да ги 
од ме ри те си ли те со по го ле-
ми от број бал кан ски клу бо-
ви. во спо ред ба  со до маш-
ни те, кол ка ва е раз ли ка та во 
ква ли тет ме ѓу ма ке дон ски те 
клу бо ви и клу бо ви те од ре-
ги о нов?
ПЕНов: Ква ли те тот на еки па-
та за ви си од по ве ќе фа кто ри. 
По крај тра ди ци ја та и ор га-
ни за ци ја та, нај важ ни се про-
дук ци ја та на игра чи од сопс-
тве на та шко ла и бу џе тот. Во 
АБА-ли га та ре чи си си те еки пи 
има ат огром на ко шар кар ска 
тра ди ци ја, дел од нив ги има-
ат и нај до бри те ко шар кар ски 
шко ли во све тот, од ка де што 
не са мо што се ко гаш има ат 
ква ли тет ни до маш ни игра чи, 
ту ку и из ве зу ва ат во Евро ли-
га та и во НБА.

Не кои од еки пи те рас по ла га ат 
и со не кол ку крат но по ви сок 
бу џет од ма ке дон ски те клу-
бо ви, а ка ко ре зул тат на си те 
овие фа кто ри бор ба та за плас-
ман око лу сре ди на на та бе ла та 
е ре а лен ре зул тат ски ма кси-
мум во мо мен тов, иа ко и са ми-
от оп ста нок во ова друш тво е 
огро мен ус пех за на ши от клуб 
во пр ва та се зо на.

Гор ди сме што на Кар пош Со ко ли 
му го до не сов ме пр ви от тро феј
Разговараше |  
Горан Зивчевски

на две де це ни ски от 
ју би леј од по сто е ње то 
на ку бот ги изра ду ваа 
на ви ва чи те со пе хар, 

а во по не дел ни кот беа 
не пре мост ли ва преч ка 
за за дар, кој, и по крај 
фа во рит ски от ста тус, 

бе ше по ра зен во Скоп је 
од кар пош Со ко ли. за 

пр ви от тро феј на клу бот, 
ам би ци и те и ат мо сфе ра та 

во ти мот оваа се зо на, 
ка ко и за на ста пи те во 

ре ги о нал ни те ли ги, 
„ре пуб ли ка“ раз го ва ра ше 

со ка пи те нот на  
„со ко ли те“, игор пе нов

спорт интерВjу

На ши от клуб со учес тво то во 
АБА-ли га та не са мо што на-
пра ви огром на про мо ци ја, ту ку 
по стиг на и го лем на пре док на 
ор га ни за ци ско ни во.

 На нат пре ва рот про тив КК 
Те о до во БиБл го на пу шти вте 
те ре нот на три ми ну ти пред 
кра јот по ра ди ло шо су де ње, а 
ти мот се по жа ли на кон ти ну и-
ра ни от лош трет ман од су ди и-
те. Твој ко мен тар за овој меч и 
за со стој би те и ор га ни за ци ја та 
на БиБл.
ПЕНов: БИБЛ е на по ни ско ор-
га ни за ци ско ни во од до маш но-
то пр венс тво и не мо же да при-
до не се за раз вој на клу бо ви те . 
Учес тво то во неа би има ло смис-
ла до кол ку те мел но се ре ор га-
ни зи ра и се вра ти учес тво то на 
еки пи те од ко шар кар ски нај-
раз ви е ни те зем ји од Бал ка нот. 

Пос ле ди ца на не со од вет но то 
ор га ни за ци ско ни во на ли га та 
се не со од вет ни стан дар ди од 
се кој ас пект, а тоа ги до ве ду ва 
учес ни ци те до ед на кон фу зи ја 
би деј ќи од лу ки те се до не су ва ат 
про из вол но, над вор од се ка кви 
акти.

 Ми на та та го ди на има вте ус-
пеш на се зо на и за мал ку не 
стиг на вте до фи на ле то во до-
маш на та Пр ва ли га. Ка ква е 
ат мо сфе ра та во клу бот и кои 
се це ли те за оваа го ди на?
ПЕНов: Ат мо сфе ра та во Кар пош 
Со ко ли е по зи тив на, осо бе но по 
осво ју ва ње то на Ку пот на Ма ке-
до ни ја. Фо ку сот ни е ус пеш но 
за вр шу ва ње на пре о ста на ти те 
нат пре ва ри од ре ги о нал на та 
АБА-ли га. На ша та цел на са ми-
от по че ток од ова елит но ре ги-
о нал но нат пре ва ру ва ње бе ше 
оп ста нок во ли га та. До кра јот ни 
оста ну ва уште еден нат пре вар 
со Ме га лекс на го сти и на до бар 
пат сме да ја ис пол ни ме цел та.

По тоа сле ду ва Су пер ли га та во 
ко ја ди рект но се вклу чу ва ме 
по ра ди две те ме ѓу на род ни нат-
пре ва ру ва ња. Во неа ќе вле зе ме 
ма кси мал но фо ку си ра ни и без 
пот це ну ва ње на про тив ни ци те 
ќе се оби де ме да го осво и ме и 
овој тро феј. 

игоР ПЕНов, КАПИТЕН НА КАРПОШ СОКОЛИ
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�  10 март 1965 го ди на
 на 63 години во Скопје починал 

писателот Стале Попов. Стале 
Попов почнал многу рано да пи-
шува, но како писател се оформил 
непосредно по ослободувањето. 
вистинска литературна афирма-
ција доживеал со својот прв ро-
ман „Крпен живот“ (1953). веднаш 
потоа напишал цела серија дела 
и станал еден од најплодните 
романописци и раскажувачи на 
нашата македонска литература.

�  11 март 1943 година
 околу 550 евреи од Штип биле 

депортирани во концентрациски-
от логор „треблинка“.

�  11 март 1945 го ди на
 во Македонија почнале првите 

слободни избори за селски, град-
ски и за околиски народноослобо-
дителни одбори. на овие избори, 
кои траеле до 25 март, за првпат 
гласале и жени, лицата со наврше-
ни 18 години и сите припадници 
на Југословенската армија.

�  11 март 1931 го ди на
 во Скопје е роден Драган Ѓако-

новски – Шпато, истакнат маке-
донски композитор, диригент и 
музички аранжер. важи за заче-
тник на македонската забавна му-
зика. Како автор на многубројни 
забавни мелодии, на аранжмани 
за забавна музика и за џез, почну-
вајќи од првите повоени години.

�  13 март 1907 го ди на
 во велес е роден Петре Прличко, 

истакнат филмски, театарски и 
телевизиски глумец.  Добитник е 
на многу награди и признанија, 
меѓу кои наградите „авноЈ“, 
„11 октомври“, „Бранко Гаве-
ла“, орден за заслуга (доделен 
од Георги Димитров) и други.

�  14 март 1944 го ди на
 Иницијативниот одбор на аС-

ноМ упати писмо до но одбори 
во Македонија во кое ја изнесува 
одлуката на второто заседание на 
авноЈ, со која Македонија е при-
зната за рамноправна федерална 
единица. Потоа, ја објаснува по-
стапката за избирање легални и 
нелегални општински, околиски 
и окружни но одбори и делегати 
за Првото заседание на аСноМ.

ВремеПлоВ

д в о г л е д
За ЕВ Го СМЕ НИ  

ИМЕ То Во аГИМ!

Из во ри на „Ми нус ин фо“ на еми нент-
ни от из вр ту вач и под буц ну вач Зе-
ро, пре не су ва ат де ка во крај на фа за 

е ис пол ну ва ње то на единс тве ни от, нов 
ус лов од ал бан ски от пре тсе да тел Бу јар 
Ни ша ни, кој за да му да де на За ев ман-
дат за фор ми ра ње вла да ме сто Ива нов, 
вмет нал и анекс во ти ран ско то пи са ние. 
Пор ти рот од „па вел Ша тев“ им со оп штил 
де ка по пу шта ње то на Ве ру шев ски од 
при твор и не го ва та або ли ци ја од Ка ти ца, 
во СДСМ ни кој ве ќе не ни по мис лу вал да 
збо ру ва на мо би лен или фи ксен, па та ка 
Ни ша ни се чул со За ев на спе ци јал на та 
вр ска, обез бе де на од ча до рот. 

Бу јар му пре нел на Зо ран де ка, на за ми-
ну ва ње, за ед нич ки от при ја тел, екс ди ре-
кто рот на ЦИА и ко а втор на пла тфор ма-
та Џон Бре нан, му по ра чал де ка до кол ку 
дој де до ба ра ње изим од За ев за ман дат 
за фор ми ра ње Вла да во Ма ке до ни ја, ка ко 
кра ен чин за за о кру жу ва ње на при ка-
ска та, тој ќе мо ра да го сме ни име то и да 
зе ме ал бан ско. Тоа што ќе ре чел Бре нан 
би ло све то, па ма кар за ми нат, За ев мо рал 
да го сто ри тоа, му об јас нил Бу јар. 

Зо ран раз мис лу вал це ли три се кун ди, 
но отка ко сфа тил де ка прет ход но без 
проб лем ја про дал и сопс тве на та на ци-
ја за власт, без проб лем со сог ла сил на 
по ба ра но то. Ли де рот вед наш сви кал и 
прес-кон фе рен ци ја пред Вла да, ка де што 
ве чер та на 11 де кем ври прог ла си и по бе-
да, из ла жан од ча до рот за ре зул та ти те.
Нас ме ан до уши, вид но рас по ло жен и 
со рас тре пе рен глас од воз бу да За ев на 
им про ви зи ра на та го вор ни ца на Бе ни со 
тор жес твен тон со оп штил:

� гра ѓа ни мои, дој де и ко неч на та по-
бе да! Не ка пук не од му ка ива нов, утре 
ќе го до би јам ман да тот од Ни ша ни! Ју-
у уу-ху уу, бид на на ше то, ја ос тва рив ме 
цел та! од утре вла де е ме ее!

Кромиди Запад
*** Целта на „Двоглед“ е да се  

сврти вниманието на одредени  
појави во општеството. Секоја 

сличност со вистинските луѓе и 
институции е случајна.

Од сто ти на та ед вај со бра ни со ци јал де-
мо крат ски гр ла се за чу ло:

� Зо ки ман да тар, Зо ки ман да тар, Зо ки 
ман да тар, Зо ки ман да тар! По што За ев 
уште по нас ме ан ги пре ки нал.

� Не, не, ве мо лам! ве со брав за да ви 
со оп штам и де ка иа ко власт до бив-
ме, про ме ни те про дол жу ва ат! од де-
не ска јас се ви кам Агим! Тоа бе ше и 
единс тве ни от ус лов од Ни ша ни, да 
го сме нам име то и да зе мам ал бан ско. 
вче ра под не сов ба ра ње, де не ска ве ќе, 
со мал ку вр ски де, во из вод сум Агим 
За ев! Се ре шив за Агим, за тоа што има 
исто зна че ње со мо е то по ра неш но име 
Зо ран и зна чи зо ра, ра ѓа ње на де нот! 
Су нет на „мо ја ра ка“ на пра вив уште 
во Берн!

� Агим ман да то ри, Агим ман да то ри, 
Агим ман да то ри, Агим ман да то ри! - 
За ви ка ле пре среќ ни и во сил на ек ста за 
со ци јал де мо кра ти те, на кои ли ги им по-
тек ле оти ве ќе го по чув ству ва ле вку сот 
на вла ста, ама спа си те лот по втор но ја 
пре ки нал ка тар за та.

� Мо рам да ви приз на ам, не ми бе ше 
лес но! Раз мис лу вав три се кун ди, ама 
ман дат е ман дат, не мам јас комп лекс 
од про ме ни, гра ѓа ни мои ша ре ни и 
на па те ни од безв ла стие. Сфа тив, 
де ка за власт сум ро ден и де ка без 
проб лем сум под го твен и ро де на та 
мај ка да ја про да дам, име то на др-
жа ва та, хим на та, зна ме то, гр бот и 
па ри те  да ги про ме нам, ја зи кот да 
го уни штам, иден ти те тот! Та ка што, 
ова е нај ма ла жр тва од ме не, а не е 
ни жр тва, ќеф ќе ми би де Агим да би-
дам! Сѐ за власт! Не ма ком про мис за 
пра ве ње ком про ми си, ова е на ша та 
но ва и мал ку па ра до ксал на де ви за, 
исто ка ко нас! 

По ова, Агим За ев им мав нал за поз-
драв и со ова ции на отво ре на сце на 
за ми нал кон се ди ште то, сил но пре-
гр нат со Му хи со ма ли от пе нис, ко му 
му ве тил де ка ќе му го „сре ди“ комп-
ле ксот и ќе го пра ти на опе ра ци ја во 
Ленг ли САД, во се ди ште то на ЦИА. Го 
пла ни рал за кан ди дат за пре тсе да тел, 
кон сен зу а лен, се раз би ра. На Ши ле гов, 
пак, му ве тил де ка на вла дин тро шок 
ќе го пра ти во „Бе ти Форд“, Пав ле на 
ша ре на це ло те лес на ја ку за-те то ва жа 
во То кио, а Ра да на без ли мит но па за-
ре ње во Ду баи, Па риз, Лон дон, Њу јорк 
и во Мос ква. Сам ка ќе ги до би ел трет-
ма ни те на Мајкл Џе ксон, а бес по мош ни 
би ле са мо со Ре мен ски. Пла сти ча ри-
те од Хо ли вуд са мо ди га ле ра ме на и 
об јас ну ва ле де ка се хи рур зи, но не и 
вол шеб ни ци.

Ве ста за Агим и за ман да тот пре диз-
ви ка ла разд ви же ност во се ди ште то, 
ка де што чле но ви те на  СДСМ оде ле на 
ба јач ки и пра ве ле сѐ са мо за да го за бо-
ра ват Ива нов, од чиј што лик на ве чер 
со ну ва ле кош ма ри и се бу де ле об ле а ни 
во сил на пот. Пси хи ја три те уве зе ни од 
Ленг ли, ка ко дар на за ми ну ва ње, ве ќе 
ра бо те ле во три сме ни со вр ху шка та, 
стра те зи те и со ју риш ни ци те. Пре ку 
трет ма ни и пси хо а на ли зи ја бри ше ле 
ме мо ри ја та од ми на ти те 11 го ди ни, те-
шки  и те гоб ни, пол ни со безв ла стие за 
нив. Из во ри од про це сот за Гла ден од 
„24 па ра ве сти“, пре не ле де ка и по крај 
нај со вре ме ни те ме то ди, се пак, за дел 
од вр ху шка та и стра те зи те на СДСМ 
не ма ло спас.  �
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https://mk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%8F%D0%B5%D0%B7
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%86
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%9C&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%9C&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%9E%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%9E%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%9E%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%9E%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%88&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%88&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%9C


# 1 кг компири

# 1 јајце

# 2 големи лажици путер

# 150 гр кашкавал

# 100 гр презла

# сол 

# црн пипер

# едно гранче копар

# Компирите сварете ги со лушпа, така ќе впијат по-
малку вода и пирето ќе биде покомпактно. Оставете 
ги да се оладат или изладете ги во студена вода, 
излупете ги и направете пире. Додајте ги јајцето и 
путерот и убаво промешајте.

# Тавата за печење премачкајте ја со масло и убаво 
наросете ја со презла. Половина од смесата со ком-
пири распоредете ја на дното, па над неа изрендајте 
кашкавал и додајте малку сечкан копар. Потоа ста-
вете ја преостанатата смеса од компири и најгоре 
добро наросете со презла.

# Печете во рерна на 200 степени, 30 минути, или до-
дека презлата да добие златна боја.

# Сервирајте додека е топло.

ПОДгОТОвка: СОСТОJкИ:

СО вЕТ: Во филот на средината ние 
ставивме кашкавал и копар, а вие може да 
додадете и печурки, коцкички салама и 
други зачини по ваш вкус.

Солена торта  
од компири
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