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ВоВед

Бејли ќе одговара пред 
Американците, Заев пред 
Македонците

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

ВашИнГтон Го менуВа КуРсот на БаЛКанот

Дваесетина дена лидерот на 
опозицијата игнорира стоти-
на илјади граѓани на улиците, 

кои бараат од него да ја отфрли ал-
банската платформа и упорно чека 
од своите надворешни пријатели да 
го устоличат во очајно посакуваната 
премиерска фотелја. Болната желба 
за власт му го смалува видното поле, 
па не успева да ја согледа решител-
носта на народот да не дозволи раз-
небитување на државата и да спречи 
формирање квислиншка влада. По-
раката на граѓаните многу посериоз-
но ја примиле неговите налогодавци, 
кои исплашени од целосен колапс 
на сценариото барале повлекување 
на народот од улиците, а дури и се 
заканувале со вооружени инциденти 
слични на тие од Диво Насеље ако 
претседателот и понатаму одбива 
да го даде мандатот.  Но и нивните 
закани, очигледно, веќе ја немаат 
таа „убедувачка“ моќ што ја имаа 
во минатото. Повеќе од забележли-
ва е немоќта на Заев и на „чадорот“ 
да го променат текот на настаните 
во своја полза. Дури и на Ахмети му 
стана јасно дека е погубно да јава 
спроти ветрот. 

Шпекулациите дека СДСМ и албан-
ските партии на сила ќе влезат во 
Собранието за да формираат влада 
без мандат не се реализираа не затоа 
што сценаристите не го планираа 
тоа, туку затоа што ја превидоа ре-
шителноста на народот да не дозво-
ли такво нешто. Заев може колку што 
сака да „паламуди“ дека ќе формира 

влада без мандат од претседателот, 
но и самиот е свесен дека тоа ќе биде 
најбрзиот крај за неговата политич-
ка кариера. Колку и да се обидува да 
ја убедува јавноста дека неговата 
владина програма не е противус-
тавна и не е базирана на албанската 
платформа, реалноста е дека него-
вите лаги веќе не поминуваат кај 
народот, па така за да ја исполни 
задачата на неговите „пријатели од 
надвор“ ќе мора прво да помине пре-
ку тие 150.000 луѓе што секојдневно 
го потсетуваат дека се таму за да ги 
чуваат институциите од предавни-
ци како него. Со секој поминат ден, 
квислингот сѐ повеќе сфаќа дека 
новата влада, која досега неколку 
пати сам еуфорично си ја најавуваше 
и си се претставуваше како премиер, 
сепак нема да се случи без легално 
да ја добие довербата на граѓаните 
на нови избори. 

Прашање на време е кога Зоран Заев, 
конечно, ќе разбере дека негова-
та судбина е во рацете на народот. 
Веројатно во исто време кога ќе 
сфати дека веќе не може да се пот-
пира на поддршката од „чадорот“, 
кој досега го штитеше од граѓаните 
и од институциите за да го одра-
боти планот за разнебитување на 
државата. Вистинскиот лидер на 
опозицијата во земјава, амбасадо-
рот Џес Бејли, има многу поголеми 
проблеми од бранењето на Заев од 
македонскиот народ. Бејли туку-
што доби најава за петта истрага 
за неговата работа, овој пат од шест 

сенатори, меѓу кои и сенаторот од 
Тексас, поранешен претседателски 
кандидат, Тед Круз. Незадоволството 
на конгресмените и на сенаторите 
од работата на амбасадорот во Ма-
кедонија недвосмислено покажува 
дека Вашингтон го менува курсот 
во однос на Македонија. Воопшто не 
се сомневам дека истражителите ќе 
дојдат до многу конкретни одговори 
за улогата на Бејли и на персоналот 
од амбасадата во политичката криза 
во Македонија. Можеби ќе помине 
време додека македонската јавност 
да ги чуе деталите од истрагата, 
но секој што сака да се увери како 
функционирала администрацијата 
во Вашингтон последниве години, 
каков притисок вршела врз владата 
во Македонија и кој е вистинскиот 
грев на Никола Груевски и на не-
говите соработници, доволно е да 
ја пребара архивата на „Викиликс“. 
Доверливите документи испратени 
од амбасадата на САД до надлежните 
во Вашингтон пред и по самитот на 
НАТО во Букурешт во 2008 година 
јасно и недвосмислено ја потврдува-
ат непопустливоста на ВМРО-ДПМНЕ 
околу промената на името. 

Во оваа пригода многу кусо ќе прене-
сам дел од содржините на две писма 
пратени од Амбасадата на САД во 
Скопје на 5 февруари и на 11 март 
2008 година, со наслови: „Вршење 
притисок за напредок за проблемот 
за името пред самитот на НАТО“и 
„Македонија пред полноќ: Фрид при-
тиска за компромис за името“. 

Од самите наслови може лесно да се 
заклучи колку било важно за нашиот 
стратегиски партнер да нѐ внесе во 
НАТО по секоја цена, но и колкав бил 
гневот кон владата во Скопје по неус-
пехот во Букурешт. Уште потрагично 
е тоа што американската администра-
ција упорно притискала Македонија 
да прифати промена на името само за 
да ѝ даде „шанса на Грција да разми-
сли дали ќе го употреби правото на 
вето!“ Заменикот на државниот секре-
тар, Даниел Фрид, при една средба со 
премиерот Груевски и со претседа-
телот Црвенковски дури и признал 
дека САД не можат да ја убедат Грција 
да се откаже од ветото! Ако нашите 
пријатели ни мислат добро и искре-
но нѐ сакаат како партнери во НАТО, 
тогаш се поставува прашањето зошто 
ни вршат притисок за брзо решение 
за името без притоа да  ни гарантира-
ат сигурен влез во алијансата и дека 
тоа нема да значи обезличување на 
македонскиот народ?

Ние се обидуваме ги убедиме дека 
ставањето понуда на маса нуди 
најдобра надеж иако, секако, не е 

гаранција за избегнување на вето-
то, известува до Вашингтон во едно 
од писмата тогашната амбасадорка 
Џилиен Миловановиќ и истовремено 
ги убедува своите претпоставени 
дека ќе може да биде прифатено име 
за меѓународна употреба, ако биде 
добро презентирано во јавноста. За 
исполнување на целта, предлага 
формирање широка коалиција, која 
ќе го поддржи компромисното ре-
шение како најдобар начин за спре-
чување на ветото. Во писмото, исто 
така, се нагласува дека амбасадата 
на САД во Скопје не се согласува  со 
заклучокот на тогашниот премиер 
Никола Груевски дека во јавноста 
нема расположение за компромис за 
името и покрај тоа што на улиците 
имало демонстрации. Како поткрепа 
на ставот на амбасадата наведуваат 
новинарски текстови од проопози-
циските медиуми во кои се брани 
позицијата: „потребно е решение 
за името во насока за обезбедување 
членство во НАТО“. 

Секоја сличност на настаните од 2008 
година со овие денес не е случајна. 

Дали пак СЈО и албанска платформа 
се казна за непопустливоста на Ни-
кола Груевски и за непокорот на ма-
кедонскиот народ, проценете сами. 

Како и да е, на Зоран Заев веќе му е 
јасно дека новата администрација 
во Вашингтон става крај на вакви-
те дипломатски игри. Неговиот„ 
чадор“, дефинитивно, заминува во 
историјата, а, можеби, и во затвор. 
Ќе одговара пред американскиот 
народ. Како што многу пати досега 
кажав – народот е тој што дава и 
тој што одзема мандат, не амбаса-
дорите и дипломатите. Ако сакаше 
да ја управува државата во интерес 
на граѓаните, Заев требаше да се 
поклони пред нив и да бара прошка, 
место да коленичи пред странци-
те молејќи за поддршка. Сега, ќе го 
чека истата судбина како неговиот 
„чадор“ – нови и нови истраги за 
корупција и за злоупотреба на долж-
ност, судски процеси и, веројатно, 
затвор...

А Македонија? Македонија ќе го пре-
живее и ова предавство!  �   



М е сто да би де ре ше ние на 
кри за та, изре жи ра ни от 
из бо рен про цес до ве де 

до кул ми на ци ја пре диз ви ка на 
од из ле гу ва ње то на ви сти на та 
за не го ва та цел - фе де ра ли за ци-
ја на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Де-
нес сме све до ци на на пад од СЈО 
на „ре жим ски те“ ме ди у ми и на 
нив ни те спон зо ри. Стра те ги ја та 
на цен три те на таа „ре ал по ли-
ти ка“, чи и што исту ре ни игра чи 
се га се Зо ран За ев и, во пос лед но 
вре ме, Зи ја дин Се ла, мо ра да се 
ос тва ри и ни кој не смее да го 
до ве ду ва тоа во пра ша ње. Ме-
ди у ми те што ги раз о ткри ја тие 
пла но ви те и стра те гии за дво-
ја зич ност и за кан то ни за ци ја 
кон фи нал на фе де ра ли за ци ја на 
др жа ва та, ме ди у ми те што це ло 
вре ме по ста ву ваа пра ша ња се 
ток му ме ди у ми те што За ев ги 
прет ста ви ка ко „по ли тич ки не-
при ја те ли“ уште од за че то кот на 
кри за та. Тие ме ди у ми се не при-
ја те ли би деј ќи отво раа пра ша ња 
за тоа кој стои зад прис лу шу ва-
ње то; ка ко е мож но да се сле де-

ни тол кав број гра ѓа ни; ка де се 
дру ги те раз го во ри и зо што тие 
сѐ уште из ле гу ва ат во јав ност; 
зо што не ма сним ки од опо зи ци-
ја та, а има са мо од вла ста, ко ја 
„са ма се сни ма ла“; што сѐ крие 
дејс тву ва ње то на „фа бри ка за 
афе ри“; кој е „ча до рот“ и ка ко 
глав ни те прис лу шу ва чи се ос ло-
бо де ни; ка ко мо же од спи сок со 
два ми ли о на гла са чи, по ло ви на 
ми ли он, или се кој че твр ти да е 
„фан том“; што до го во рил За ев 
со ДУИ за дво ја зич но ста, ка де се 
пис ме ни те до го во ри; да ли За ев 
при фа тил но во СЈО за пер е ње 
на ДУИ? Се трг на по ме ди у ми те 
што ги отво ри ја тие пра ша ња, 
кои го мо ти ви раа на ро дот да 
за ста не пред лу ди ло то - пред 
комп лет но то са мо бри ше ње на 
ма ке дон ски от иден ти тет и др-
жав ност.

Тоа се пра ша ња та на кои со-
ци јал де мо кра ти те и нив ни те 
парт не ри за раз не би ту ва ње на 
Ма ке до ни ја не са мо што не са каа 
да да дат од го вор, ту ку ги кри е ја 
сѐ до де ка јав но ста, ко ја соз да де 
огро мен при ти сок, не им ги ис-

по ра ча од ули ца. Нај страш но во 
це ло то ова но во про дол же ние на 
де ва ста ци ја та на ин сти ту ци и те, 
ка де што жр тва се и ме ди у ми-
те, е тоа што исто вре ме но ед-
на не у став на ка те го ри ја СЈО, со 
не у став на ала тка - не ле гал ни 
сним ки, трг на про тив ме ди у ми-
те за да спро ве де тре та не у став-
ност - дво ја зич ност и ури ва ње 
на уни тар но ста на др жа ва та! 
Овие ме ди у ми што алар ми раа 
за пра ша ња та за кои со ци јал де-
мо крат ска та вр ху шка и де не ска 
сме та де ка „не зас лу жу ва ат од го-
вор“ и ја мо би ли зи раа јав но ста 
да се са мо ор га ни зи ра на ули-
ци те, тре ба да би дат за ме не ти 
со тој „блу принт“ на ме ди у ми те 
на Со рос/КАН ВАС. Но, ва кви те 
пра ша ња не ма да се слуш нат од 
овие ме ди у ми. Од та му са мо се 
ис по ра чу ва ат фан том ски пра-
ша ња и ќе се ба ра ат фан то ми 
што го на ру шу ва ат пла нот за 
ре а ли за ци ја на фе де ра ли за ци-
ја та на др жа ва та.

Тие ме ди у ми на Со рос/КАН ВАС 
се мо де лот со кој се нај а ву ва де-
ка со ци јал де мо кра ти те са ка ат да 

го „де мо кра ти зи ра ат“ ме ди ум-
ски от про стор. Ток му ка ко што 
гла си опи сот, тие кан вас-ме ди у-
ми (плат но), тре ба да ѝ ги вр зат 
очи те и уши те на јав но ста за да 
мо же без проб лем да се пре тр ча 
пре ку три те фа зи на пла ни ра на-
та фе де ра ли за ци ја на др жа ва та 
и соз да ва ње то на ид на та го ле ма 
Ал ба ни ја. То гаш ќе не ма кој да 
ги пре не се ни ту ре ги о нал ни те 
ста во ви за опас но ста што ја но си 
си от тој план, ни ту за пра ша ња та 
што го на ру шу ва ат уни тар ни от 
ка ра ктер на др жа ва та, го кр шат 
Уста вот, ги рас ту ра ат си те стол бо-
ви на кои по чи ва де мо кра ти ја та. 
То гаш ќе не ма ни ту кој јав но да 
пра ша да ли по по дел ба та по фе-
де ра ции ќе сле ду ва и раз ме на на 
на се ле ни е то ме ѓу „ал бан ски от“ и 
„ма ке дон ски от“ дел? А до кол ку 
тој план по тфр ли, ту ка е и ре зерв-
на та ис про ба на ва ри јан та - пре-
диз ви ку ва ње ме ѓу ет нич ки су дир, 
кој тре ба да ре зул ти ра со ме ѓу-
на род но на мет ну ва ње на фе де-
ра ли за ци ја та, кое ме ди у ми те на 
Со рос/КАНВАС, кои би зав ла де а-
ле во про сто рот, ќе го по кри ва ат 
ка ко „од лич но ре ше ние“.

Не е спорна 
естетиката,  
туку неуставноста

Не мо же, а да не оста не на пи ша но 
во исто ри ја та за овие слу чу ва ња 
ка ко ме ди у ми те на Со рос/КАНВАС 
вле гу ваа во од бра на на дво ја зич-
но ста и на ти ран ска та пла тфор ма 
ка ко по стиз бор но ус ло ву ва ње. Ни-
кој не спо ри од естет ски ас пект 
ка ко изг ле да ако на 1.000 де на ри 
по крај „На род на бан ка на Ма ке-
до ни ја“ пи шу ва и „Бан ка по пу лар 
Ма че до нис“. Но, се ра бо ти за че-
кор што е спро ти вен на Уста вот 
на др жа ва та. И, се ка ко, изо ста на 
пов ле ку ва ње на таа од бра на на 
дво ја зич но ста, ду ри по приз на-
ва ње то на не у став но ста и од За ев. 
Исто ка ко и со пре ба ру ва ња та на 
по ло ви на ми ли он фан то ми во из-
бор ни от спи сок, тоа, ед но став но, 
спо ред  ме ди ум ска та ло ги ка спо-
ред Со рос/КАНВАС - не се слу чи ло. 
Ду ри и на ста пи те на За ев, за ед но 
со Се ла, во Берн, Швај ца ри ја, за 
дво ја зич ност и за кан то ни за ци-
ја, се ре ла ти ви зи раа до сте пен на 
ба нал ност.

От ту ка, се та ак ци ја на СЈО не е 
ни што дру го, ту ку во пред ве че-
ри е то на неговото згас ну ва ње да 
се за мол чат ме ди у ми те што во це-
ла кри за по ка жаа де ка сто јат зад 
јав ни от ин те рес и во за шти та на 
на ци о нал ни те и на др жав ни те ка-
ра кте ри сти ки. Тој на пад е на со чен 
и кон сопс тве нич ка та стру кту ра 
на ме ди у ми те, но и про тив ком па-
ни и те што со своето рек ла ми ра ње 
ги одр жу ва ат во жи вот. За тоа се 
вле гу ва во три те вес ни ци на МПМ, 
„Ка нал 5“, „Си тел“, ТВ „Но ва“, „Нет-
прес“, си те на бро е ни „по ли тич ки 
не при ја те ли“ на со ци јал де мо крат-
ска та иде ја за фе де ра ли за ци ја.

Се та ак ци ја тре ба да ре зул ти ра 
со ве ќе ви де но то ед но у мие, кое 
во Ма ке до ни ја функ ци о ни ра ше и 
го спро ве ду ваа нас лед ни ци те на 
ко му низ мот ду ри и по оса мо сто-
ју ва ње то. По сто е ње то ме ди ум ска 
сло бо да, пра во на израз и на по-
ста ву ва ње пра ша ња е ка ра кте ри-
сти ка на де мо крат ски те др жа ви. 
Ток му за тоа ме ди у ми те со нај го-
лем од ли де рот на опо зи ци ја та 
реј тинг јас но и глас но беа прог-
ла се ни за „нај го ле ми по ли тич ки 
не при ја те ли“, по што се трг на со 
хај ка де ка се ра бо ти за евен ту ал-

ни „апо ло ге ти на кри ми нал на та 
власт“ и де ка не тре ба да им се 
ве ру ва. За тоа бор ба та што се од-
ви ва се га на ули ци те за за шти та 
на оп ста но кот на де мо кра ти ја та 
и на др жа ва та, мо ра да зна чи и 
бор ба за за шти та на ме ди у ми те, 
кои це ло ова вре ме беа очи и уши 
на де мо крат ска та јав ност.

Тие об ви ну ва ња се пот тик на ти од 
искус тво то што нас лед ни ци те на 
ко му низ мот и на ед но у ми е то го 
има ат со ме ди у ми те во ан ти др-
жав ни те за фа ти. Уло га та на ме-
ди у ми те при кам па ња та за но ва 
те ри то ри јал на по дел ба во 2004 
го ди на бе ше огром на. Ме ди ум ска-
та кам па ња де ка „Не кои пра ша ња 
не зас лу жу ва ат од го вор“ на акту-
ел ни от пот пре тсе да тел на со ци-
јал де мо кра ти те не ма ше да ус пее 
да не бе ше приз на ва ње то на устав-
но то име од САД, кое пос лу жи ка ко 
амор ти зер на не за до волс тво то. 
Отка ко се га из ле гоа на ви де ли-
на до ку мен ти те од до го ва ра ње-
то, ка ко и зо што би ло по треб но 
тоа пре кро ју ва ње од исти те си ли 
што денес го во дат фе де ра ли-
зи ра ње то на др жа ва та, јас но е 
зо што пре ку ин ста ла ци ја та СЈО 
на вре ме се трг на да се за мол чат 
ме ди у ми те што пре ду пре ду ва ат 
на опас но ста и на не за ко ни то ста 
на до го во ри те за фор ми ра ње но ва 
власт по из бор ни от ин же не ринг 
во де кем ври.Оваа но ва ак ци ја 
на СЈО нѐ на вра ќа на пер и о ди те 
на вла де е ње на СДСМ би деј ќи и 
се га, ка ко и во 2004 го ди на и во 
го ди ни пред тоа, исти те ли ко ви 
вла де ат со ме ди ум ски те ин ста-
ла ции на Со рос/КАНВАС. Не ма и 
ќе не ма по ли тич ка пар ти ја ка ко 
СДСМ, по вр за на со толку афе ри и 
ку пе ни но ви на ри, кои тре ба да го 
об ли ку ва ат јав но то мис ле ње. Дек-
ла ра тив ни те за лож би за „не за вис-
но“ но ви нарс тво и за „сло бо да на 
го вор“ зад се бе ги има ат афе рите 
„Фа бри ка 1“ и „Фа бри ка 2“ со по 
де се ти на но ви на ри-пла те ни ци; 
во ре а ли за ци ја та на „На деж“ се 
вклу че ни но ви на ри и ме ди у ми; 
дов че раш ни „не при страс ни“ Са-
фет Би ше вац, Лен че Ни ко лов ска, 
Љу би ца Бу ра ли е ва, Му ха мед Зе-
ки ри ста наа пра те ни ци; Ро берт 
По пов ски, дол го го ди шен пред вод-
ник на ЗНМ, ста на гла вен чо век за 
од но си со јав но ста на За ев, а Вес на 
Ко ва чев ска на пар ти ја та. Де нес 
глав ни за го вор ни ци на по ли ти ка-
та на За ев се дов че раш ни по ли тко-

Специјални сили  
за насилна федерализација

не у став на та ка те го ри ја сјо, со не
у став на ала тка  не ле гал ни сним ки, 
трг на во од бра на на не у став на дво ја
зич ност и на ури ва ње на уни тар но ста 
на др жа ва та! ини ци јал на та ка пис ла 
е са мо мо би ли за ци ја та на јав но ста 
про тив тој план. Пла нот Б, ста ра та 
до бра та кти ка со  ме ѓу ет нич ки су
дир, е но ва та ман тра на ме ди у ми те 
на со рос/кАн вАс, кои бр зо, пре ку 
сјо, тре ба да го за зе мат це ли от ин
фор ма ти вен про стор за по тоа да ја 
оправ ду ва ат ме ѓу на род на та ин тер
вен ци ја и на ло же на та фе де ра ли за
ци ја ка ко „од лич но ре ше ние“

актуелно
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ме са ри од СДСМ во ме ди у ми те. 
Пред сѐ, Бран ко Ге ро ски, Са шо 
Ор да но ски, Бран ко Трич ков ски, 
Ерол Ри за ов, Љуп чо Зи ков... Ако 
оди ме под ла бо ко, Пан де Ко ле-
ми шев ски, не ко гаш ни от прв чо-
век на „Но ва Ма ке до ни ја“, опи-
шу ва де ка се кој ра бо тен ден му 
поч ну вал со те ле фон ски раз го-
вор со СДСМ и со „Илин ден ска“. 
Трич ков ски са ми от не о дам на 
спо де ли со јав но ста дека тој, 
за ед но со Ѓу нер Ис ма ил, Са шо 
Ор да но ски, Бран ко Ге ро ски, до-
го ва ра ле ме ди ум ска под др шка 
на пре о браз ба та на УЧК во ма-
ке дон ски от по ли тич ки си стем. 
Исти те лу ѓе и иста та ма три ца 
се га се но сеч ки си ли на ме ди-
у ми те на Со рос/КАНВАС. Зар 
се оче ку ва овие исти де неш ни 
деј ци да за ста нат про тив пла-
тфор ма та за фе де ра ли за ци ја?

Напад врз медиумите 
што ја бранат државата
Из бор ни от ин же не ринг ги да-
де ре зул та ти те што ги из не на-
ди ја си те - јавноста ја изненади 
стро га та по дел ба на ма те ма тич-
ка по ло ви на во пар ла мен тот, а 
„ин же не ри те“ прев ла ста со два 
пра те ни ка на ВМРО-ДПМНЕ. За-
тоа, но и по ра ди но ва та ге о по ли-
тич ка ре ал ност, „ин же не ри те на 
ре ал по ли тич ка та стра те ги ја ја 
пла си раа пла тфор ма од Ти ра на, 
ка де што прет ход но слу чај но се 
по ја ви по ра неш ни от шеф на ЦИА. 
И ток му таа пла тфор ма ги по твр-
ди си те ин фор ма ции на „ре жим-
ски те не при ја тел ски ме ди у ми“. 
Ги по твр ди ста во ви те де ка не се 
ра бо ти за сло бо да, де мо кра ти ја 
и за ка на ли за ци ја во Ара чи но во, 
ту ку за на ру шу ва ње на устав ни-

от по ре док и на уни тар ни от ка-
ра ктер, за би на ци о нал ност и за 
фе де ра ли за ци ја на др жа ва та! Тоа 
ја из бри стри сли ка та за крај на та 
цел на по ве ќе го диш на та ак ци ја за 
раз не би ту ва ње на др жа ва та, но и 
де ка Зо ран За ев и Зи ја дин Се ла, 
кој, ве ро јат но, го за ме нил Мен дух 
Та чи отка ко ги обе ло де ни те ле-
фон ски те по ра ки на За ев во 2012 
го ди на, биле дол го под го тву вани 
од „ви со ки ли ца од над вор“ да го 
спро ве дат сце на ри о то.

Се то тоа ја мо би ли зи ра ше јав но-
ста, ко ја не кол ку не де ли про те сти-
ра и мар ши ра низ ули ци те на гра-
до ви те во за шти та на уни тар ни от 
ка ра ктер на др жа ва та. Иа ко оваа 
гра ѓан ска ре ак ци ја е со пи рач на 
сце на ри о то, вре мен ски от тес нец 
од про ме ни те во све тот не оста ва 
про стор фе де ра ли зи ра ње то да се 
од ви ва во пред ви де ни те вре мен-
ски рам ки. По треб но е за бр зу ва ње, 
а ка та ли за тор на на ста ни те е ток-
му ле пе ње то евен ту ал на на сил на 
и „на ци о на ли стич ка“ ре то ри ка на 
про те сти те, до де ка ал бан ски те 
прет став ни ци на Со рос/КАНВАС 
ја под гре ва ат го ле мо ал бан ска та 
иде ја. Тоа е и акту ел на та аген да 
- ста ра та до бра та кти ка за пре-
диз ви ку ва ње ме ѓу ет нич ки су дир 
за нај лес но на мет ну ва ња ло ши 
ре ше ни ја и по дел би.

Таа игра на црп на ти те Зо ран од 
Мур ти но и Зи ја дин од Ли ва да 
тре ба да пре диз ви ка  ме ѓу ет нич-
ки су дир, кој ќе ги до не се исти те 
ре зул та ти - фе де ра ли за ци ја на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. За тоа е и 
пе е ње то во двог лас на парт не ри те 
од Берн. Таа игра е сѐ по про ѕир на 
и е дел од пре ду пре ду ва ња та и од 
из ве сту ва ња та на „ре жим ски те“ 
ме ди у ми. За тоа и се га, по на ред ба 
на „СДСМ- ча дор ска“, се спро ве ду ва 
ак ци ја та  на не у став ната ка те го-
ри ја СЈО про тив ме ди у ми те.

От ту ка, исто ка ко што јав но ста 
за ста на во од бра на на уни тар но-
ста на др жа ва та, тре ба да за ста не 
и во од бра на на ме ди у ми те ка ко 
ос но ва за де мо крат ски от раз вој 
на др жа ва та. Таа бор ба за де мо-
кра ти ја се га мо ра да ги обе ди ни 
си те гра ѓан ски си ли и да ги над-
ми не ет нич ки те и вер ски  раз ли-
ки и да не се пот пад не на оваа 
ме ди ум ска хај ка и по ви ку ва ње на 
оруж је од Со рос/КАНВАС. По тоа, 
не ма на зад. 

актуелно

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
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В о ус ло ви ко га Бал ка нот 
врие и ко га Гер ма ни ја е 
за гри же на за со стој ба та 

во Ко со во, Бос на и Хер це го ви-
на и во Хр ват ска (кан це лар ка-
та Мер кел во Бер лин, спо ред 
кру го ви бли ски на пре ми е рот 
Ву чиќ, не иска жа ла ди рект на 
за гри же ност за Ма ке до ни ја), 
на ал бан ски те те ри то рии се 
слу чи ја че ти ри на ста ни кои, 
мо же би, не се ко ор ди ни ра ни, 
но се до пол ну ва ат во се кој пог-
лед. На Ко со во бе ше по ба ра но 
фор ми ра ње ар ми ја; од гра дот 
Ди бра на гра ни ца та со Ма ке до-
ни ја, вли ја тел на та пра те нич ка 
во ал бан ски от пар ла мент Ме-
си ла До да по ба ра ре фе рен дум 
за не за вис ност на Или ри да од 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја; ал бан-
ски от пре тсе да тел Бу јар Ни-
ша ни во Бу ја но вац бе ше пре-
че кан ка ко ос ло бо ди тел, без 
срп ско зна ме со ин то ни ра ње 
са мо на ал бан ска та хим на, а 
во Ма ке до ни ја пот пис ни ци те 

на Ти ран ска та пла тфор ма нѐ 
убе ду ва ат де ка пред 100 го ди-
ни Ма ке дон ци те би ле аме би. 

Ако на ова се до да де фа ктот 
де ка Ср би ја на ско ро тре ба да 
до бие еска дри ла од по но ви те 
ге не ра ции „миг“ и прин ци пот 
по кој ме ну ва ње то на ед на бал-
кан ска гра ни ца ка ко што ба ра 
До да авто мат ски ќе ги ур не си те 
гра ни ци во ре ги о нот, лес но мо-
же да се зак лу чи де ка на Бал ка-
нот или сѐ уште има прем но гу 
лу ди по ли ти ча ри или не кој не-
ка де ди ри ги ра нов бал кан ски 
по ре док ка ко во вед во но ви от 
од нос на си ли те ме ѓу нај моќ ни-
те зем ји на све тот.

Та чи приз на де ка  
Ко со во не ма под др шка 
од САД и од НА ТО
Из ја ва та на ко сов ски от пре тсе да-
тел Ха шим Та чи, кој пр во по ба ра 
ко сов ско то со бра ние да до не се 
од лу ка за фор ми ра ње ко сов ска ар-
ми ја, а по тоа из ја ви де ка не го ва та 
др жа ва не ма под др шка од САД и 

од НА ТО за не го ви от план, по ка жу ва 
де ка за раз ли ка од Бал ка нот све тот 
сѐ уште не го за гу бил раз у мот. Од 
из ја ва та на Та чи мо же да се зак лу-
чи де ка САД ка ко тра ди ци о на лен 
при ја тел на Ал бан ци те на Ко со во во 
пос лед ни те 25 го ди ни ја ме ну ва ат 
по ли ти ка та и ба ра ат При шти на да 
не до ле ва во да во зо ври е ни от бал-
кан ски ко тел.

И на Ва шин гтон, кој би имал 
нај го ле ма ко рист од по сто-
е ње то ко сов ска вој ска ка ко 
про ти вте жа на про ру ски те 
нај ви со ки офи це ри во срп ска-
та вој ска, му е со вр ше но јас но 
де ка фор ми ра ње то ар ми ја под 
кон тро ла на ко сов ски те Ал-
бан ци ќе до ве де до нов ха ос 
на Бал ка нот. На ред ба та од Ва-
шин гтон е јас на. Без раз ли ка 
на ве ту ва ње то на Та чи де ка 
ар ми ја та не ма да се ко ри сти 
про тив со се ди те и ни кој не 
тре ба да се чув ству ва за гро-
зе но, ко сов ски те ин сти ту ции 
се со о чу ва ат со по и на ква кон-
сте ла ци ја на од но си те од вре-
ме то на Оба ма и на Клин тон.  
Да ли тоа зна чи це лос на про-
ме на на по ли ти ка та на САД 
кон Ко со во или, пак, ка ко што 
нај а ву ва ко сов ски от вес ник 
„Ко ха ди то ре“, се ра бо ти за 
дип ло мат ско од ло жу ва ње 
на од лу ка та за фор ми ра ње 
ар ми ја за шест ме се ци е по-
мал ку важ но. Нај важ но е де ка 
ад ми ни стра ци ја та на До налд 
Трамп не са ка да доз во ли Та чи 
и дру га ри те да го пре тво рат 
Ко со во во по тен ци јал но ме сто 
ка де што би поч на ла тре та та 
свет ска вој на.

Ре ги о нот оче ку ва и 
дру ги ко рис ни че ко ри 
од Бе ла та ку ќа
Ва ква та по ли ти ка на САД за 
Ко со во тре ба да ги ре ла кси ра 
од но си те во це ли от ре ги он. Па-
ра лел но со по ра ки те за ко сов-
ска та ар ми ја во ид ни на тре ба 
да оче ку ва ме и дру ги по ра ки 
од НА ТО и од Ва шин гтон со кои 
ќе се спре чат во е ни ин тер вен-
ции на ко сов ски „ку чи ња на 
вој на та“ ка ко онаа за вре ме на 
ку ма нов ски те на ста ни.

Да не за бо ра ви ме, по ин ци-
ден тот во мај 2015 го ди на ко-
га за ги наа осум ма ке дон ски 
спе ци јал ци ни ту еден ко сов ски 

по ли ти чар не ги осу ди те ро-
ри стич ки те актив но сти на ко-
сов ски те гра ѓа ни во Ку ма но во. 
На про тив, си те за ги на ти, кои 
беа по ра неш ни чле но ви на ко-
сов ска та ОВК, беа за ко па ни со 
нај ви со ки во е ни по че сти ка ко 
хе рои и по крај тоа што се оби-
доа да из вр шат во ен  удар во 
со сед на др жа ва.

Да би де раз о ча ра но ста за Ма-
ке дон ци те уште по го ле ма, 
ни ту еден аме ри кан ски по ли-
ти чар или по ли ти чар од зем ји-
те-член ки на НА ТО не ја осу ди 
јас но и нед вос мис ле но ко сов-
ска та ин ва зи ја во Ку ма но во. За 
си те нив бе ше по до бро да се 
ли фе ру ва ат иди от ски те шпе-
ку ла ции што ги пла си раа дел 
од ко сов ски те и од срп ски те 
ме ди у ми, а без ни ка кви до ка-
зи ги ко ри стат и до маш ни те 
но ви на ри де ка ма ке дон ски-
те вла сти са ми ор га ни зи ра ле 
смрт на осум свои хе рои. За-
тоа по те гот на но ва та по ста-
ва во Бе ла та ку ќа, Пен та гон и 
во Стејт де парт мен тот про тив 
ко сов ска ар ми ја, кој е раз о ча-
ру вач ки за Та чи и за це ло Ко со-
во, вле ва на деж де ка, ко неч но, 
за вр ши пер и о дот во кој це ли от 
ре ги он бе ше за лож ник на не-
пре ле жа ни те дет ски бо ле сти 
на вто ра та ал бан ска др жа ва 
на Бал ка нот.

Не кол ку на ста ни од на ше то најб ли ско оп кру жу ва ње што 
се слу чи ја за ре чи си ед на не де ла ди рект но вли ја е ја на 
тоа го лем број гра ѓа ни ко неч но да сфа тат де ка ѓа во лот 
ја од не сол ше га та и де ка на ста ни те во Ма ке до ни ја тре ба 
да се гле да ат ка ко по вр за ни со тоа што се слу чу ва во Ал
ба ни ја, Ко со во и во Јуж на Ср би ја. На уште по го лем број 
гра ѓа ни тре ба да им е јас но де ка  ду ри и при фа ќа ње то 
на це ла та ал бан ска пла тфор ма на Еди Ра ма од стра на на 
Зо ран За ев не ма да ги сми ри ве ли ко ал бан ски те ас пи ра
ции на при вр за ни ци те на При зрен ска та ли га кои сѐ уште 
се на де ва ат на спро ве ду ва ње на ми тот за ед на др жа ва 
за си те Ал бан ци. Ду ри и во ус ло ви ко га нај го лем број од 
нив ни те со на род ни ци во Ма ке до ни ја се свес ни де ка тоа 
е ка та стро фал но сце на рио за си те во ре ги о нот, но, пред 
сѐ, за нив. Да се по тсе ти ме, за вре ме на конф ли ктот во 
2001 го ди на од вкуп но 7500 уни ште ни или де лум но раз
ур на ти ку ќи во криз ни те ре ги о ни, око лу 90 про цен ти беа 
во сопс тве ност на Ал бан ци

 колумнааЛбанците Ја Губат ПОддРШКата Од Сад

Платформата го води регионот кон катастрофа

Пишува |  
Го ран Мо ми ро ски
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М онетите имаат две лица. Исто 
како и некои луѓе. Ова е висти-
ната, често тажна, но толку сурово 

реална за многу македонски ликови. Не 
личности, само ликови, иако дејствуваат 
во истата таа наша реалност. Знаете, кога 
дволичноста ви прилега толку едностав-
но и природно.

Во милата Македонија, пак, оваа карак-
теристика не е ексклузивно право на 
политичарите. Иако, дел од нив станаа 
синоним за дволичност, „доблеста“ како 
зараза се прошири и на други делови од 
општеството. Две и пол децении таа е 
устоличена во еден новинарски круг, а 
премина и кај неколку, исто толку нета-
лентирани и духовно празни (наспроти 
полнотијата на џебовите) режисери и 
актери, зафати и два-тројца пејачи, а за-
глави во академското јато.

Во време на будење на македонската 
нација, време кога од туѓа држава ни се 
врши директен упад во унитарноста на 
државата и на постоењето, чијашто јало-
вост ќе зависи само и единствено од нас 
и од реакцијата на истиот тој народ, се 
најде академик што проговори контра 
сите идентитетски оставнини. А пред 
само две-три години, па биле и четири, 

тој академик или академичка толку мно-
гу се залагаше за нив?! Чудната тран-
сформација, подобна на Стивенсовиот 
„Доктор Џекил и господин Хајд“, за кој 
малкумина знаат дека во оригинал е 
насловен како „Чудниот случај на док-
тор Џекил и на господин Хајд“, сепак, 
не е од вчера и, веројатно, си има свое 
зошто. Да, чуден случај, нема што. За 
нечија жал, слично на слоновите, но и 
на страдалниот народ, и ние ги чуваме 
во спомен лошите работи. По ново, на 
тврд диск, а по старо, во умот. Колку да 
не заборавиме, нели...

Преседан: Кога академик  
го користи истиот вокабулар  
со СДСМ
По точно два месеца и седум дена молк 
од нејзиното појавување во јавноста, 
МАНУ, конечно, реагираше на тиранска-
та платформа. Но, што се случи тој ден 
во чудесниот свет на академиците? Се 
поделија ли според убедувањата, спо-
ред науките, уметностите, или, сепак, 
некој дејствуваше според долговите од 
минатото. Барем дел од нив...

Во време кога сите сакаа да го чујат гласот 
на избраните академици, во момент кога 
македонскиот јазик, име, знаме, химна, 
грб и идентитет од еден Села, Дода, Ка-
сами, Рама, Хашим и Алија беа чепнати и 
се атакуваше на нив, денот на годишното 
собрание на МАНУ, најкусо би се опишал 
вака: Маџунков беше директен, Митевски 

го следеше, Ѓурчинов беше млак, Ка-
тарџиев заобиколуваше и бараше попис, 
Фити вртеше, а Ќулавкова  беше во улога 
на Заев или на Шекеринска?

Образот, уште од порано, им го обели 
Митко Маџунков, кој лично се изјас-
ни пред повеќе од еден месец. Фиљан 
човек и Македонец, кој без парада и 
заобиколување си кажа дека албан-
ската платформа е ултранационалис-
тичка и уценувачка. Првоосвестениот 
и некалкулантски настроен академик 
и натаму не заобиколуваше. И во МАНУ, 
како пред тоа на улица, истапи и кажа 
што му лежи на срце:

– Сега платформата на албанските 
партии стократно повеќе ги повреду-
ва чувствата на Македонците и засега 
е ред на Албанците да се извинат и да 
ја повлечат својата платформа, а меѓу-
народната заедница да се огради - рече 
Маџунков.

Платформата, продолжи Маџунков, 
содржи прашања за унитарноста и за 
федерализицијата на Македонија, по-
ради што е повеќе од нужно МАНУ уште 
еднаш да го потврди својот став во вр-
ска со единственоста и неделивоста на 
државата, како што направила во 2001 

Академик 
Ќулафкова го 
брани СДСМ место 
јазикот

Пишува | Љупчо Цветановски

ХиПОКРиЗиЈата на Мануанализа

Во време кога сите сакаа да го чујат 
гласот на избраните академици, 

во момент кога македонскиот 
јазик, име, знаме, химна, грб и 
идентитет од еден Села, Дода, 

Касами, Рама, Хашим и Алија беа 
чепнати и се атакуваше на нив, 

денот на годишното собрание на 
МАНУ, најкусо би се опишал вака: 

Маџунков беше директен, Митевски 
го следеше, Ѓурчинов беше млак, 

Катарџиев заобиколуваше и 
бараше попис, Фити вртеше, а 

Ќулавкова  беше во улога на Заев 
или на Шекеринска? Истата таа 
што пред некоја година, барем 

споед декларираните ставови, ќе ја 
ставевте  рамо до рамо со Дамовски, 
Илиевски, Мисиркова, Петрушевски, 

Маџунков, Лазаров, Љутков, 
Руси и плејада други разбудени 

Македонци. Арно ама...

Зо што Ал бан ци те беа 
сла бост на За па дот?
Проб ле мот со аме ри кан ска та 
и, ге не рал но, со за пад на та осу-
да за ве ли ко ал бан ски те за ка ни 
по те ри то ри јал ни от ин те гри-
тет и су ве ре ни тет на зем ји те 
во ре ги о нот не е нов. Пос ле ден 
пат тоа се слу чи во 2012 го ди-
на ко га то гаш ни от ам ба са дор 
на САД во Ти ра на, Але ксан дар 
Ар ви зу, упа ти про тест на но та 
до то гаш ни от пре ми ер Са ли 
Бе ри ша. При чи на та беа не кол-
ку те по ра ки за по тре ба та од 
фор ми ра ње Го ле ма Ал ба ни ја, 
ко ја и спо ред Бе ри ша и спо ред 
пра те нич ка та До да тре ба да 
се про те га од Пре ве за во Гр-
ци ја до Под го ри ца и од Драч 
до Скоп је.

Од то гаш За па дот мол че ше це-
ли пет го ди ни, сѐ до оби дот да 
се фор ми ра ко сов ска ар ми ја, 
ду ри и ко га исти от во ка бу лар 
ка ко Бе ри ша го иско ри сти и 
не го ви от нас лед ник Еди Ра-
ма. Вер бал но Ра ма по доц на 
се пов ле че од те за та за Го ле-
ма Ал ба ни ја, но, ре ал но, ка ко 
што по ка жу ва ти ран ска та пла-
тфор ма, ни ко гаш не се отка-
жа од оби дот да ги ре гу ли ра 
од но си те во ре ги о нот иск лу-
чи во спо ред ин те ре си те на 
Ал бан ци те.

Пос лед ни жр тви на ве ли ко ал-
бан ска та ре то ри ка и по ли ти ка 
беа Цр на Го ра, ко ја бе ше об-
ви не та де ка при сво и ла дел од 
гра нич на та ли ни ја ме ѓу две те 
зем ји, и, се раз би ра, Ма ке до ни-
ја, ка де што Ти ра на ди рект но 
се оби де да ги уре ду ва вна-
треш но по ли тич ки те и устав-
ни пра ша ња. За ни ту еден од 

три те ин ци ден ти, вклу чу вај-
ќи ја и по се та та на Ни ша ни на 
Бу ја но вац, не ре а ги ра ше ни ту 
ЕУ ни ту САД. Ба рем не јав но, 
што за ал бан ска та јав ност се 
де фи ни ра ка ко пре мол че на 
под др шка, што, пак, е при чи-
на за про дол жу ва ње на иста та 
ре то ри ка и по ли ти ка.

Спо ред пос лед ни те на ста ни и 
пов ле ку ва ње то на од лу ка та за 
ко сов ска та ар ми ја, се чи ни де ка 
за вр ши вре ме то ко га Ко со во 
бе ше ми ле ни че на За па дот и во 
ид ни на вла сти те во При шти на 
ќе мо ра да во дат од го вор на по-
ли ти ка кон си те во ре ги о нот.

Ал бан ци те да би дат 
ре ал ни за ште та та што 
им ја пра ват нив ни те 
ра ди ка ли
Ка ква е по ли тич ка та зре лост 
во ал бан ски от по ли тич ки про-
стор во ре ги о нот по ка жу ва и 

фа ктот што ни ту еден ин те-
ле кту а лец во Ал ба ни ја, Ко-
со во или во Ма ке до ни ја не ја 
кри ти ку ва ше пра те нич ка та 
До да, ко ја ди рект но се вме ша 
во ма ке дон ска та су ве ре ност 
со за ка на та за ре а ли зи ра ње 
ре фе рен дум за не за вис ност на 
Ал бан ци те во т.н. Или ри да. Са-
мо за спо ред ба, сим бо лич на та 
нај а ва на то гаш на ци о на лро-
ман ти ча рот Љуб чо Ге ор ги ев-
ски, кој во 1992 го ди на нај а-
ви де ка след ни от кон грес на 
ВМРО-ДПМНЕ ќе се ор га ни зи ра 
во Со лун, сѐ уште кај огро мен 
дел од ма ке дон ски те по ли ти-
ча ри и гра ѓа ни се кри ти ку ва 
ка ко ире ден ти зам и обид за 
те ри то ри јал ни пре тен зии, што 
во су шти на е. Но, ви стин ско то 
пра ша ње ту ка е да ли не кој Ал-
ба нец во дог лед на ид ни на ќе 
ка же де ка збо ро ви те на Ра ма, 
До да или на Та чи се на ци о на-
ли зам. Тоа што не кои на ши 
Ал бан ци ја кри ти ку ваа До да 
за ре фе рен ду мот за Или ри да 
за тоа што ка жа ла штет на ра бо-
та за нив не се сме та за што тие 
трг ну ва ат од ште та та на пра-
ве на врз нив, а не од ште та та 
на пра ве на врз си те оста на ти, 
во прв ред Ма ке дон ци те. 

колумна
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година, кога ја отфрлила идејата за 
поделба на Македонија, поради што, 
рече, бил сменет тогашниот претсе-
дател на академијата.

стручни инстанции преку кои може 
да реагираме соодветно затоа што 
сега не е време за мултиетнички кон-
фликти. Јас го поддржувам предлогот 
да се повлечат секакви платформи и 
од албанскиот блок и од власта што 
одумира, а не сака да го признае тоа 
– изјави академик Катица Ќулавкова.

Ние само го подвлековме делот од 
вокабуларот, кој, сосема „случајно“, е 
идентичен со тој на партијата на „Па-
вел Шатев“, речник што фреквентно и 
со години се злоупотребува од врхуш-
ката на СДСМ, а дел од него како „мир-
ниот трансфер на власта“, „артикула-
цијата на напади кон меѓународниот 
фактор“ и „власта што одумира, а не 
сака да го признае тоа“ е хит во секое 
јавно изјаснување, прес-конференција 
или соопштение од истата партија, 
која и така не е баш инвентивна во 
однос на своите изјави. Сепак, кажа-
но е од еден академик, кој во тек на 
неколку години доживеа фантастична 
трансформација. Кога Кире ќе изеде 
бана станува Бананамен, кога СДСМ ќе 
се доближи до власта, еден академик 
се побива самиот себе...

нестабилна држава, која внатре во 
себе се дезинтегрира по етничка ос-
нова и станува регионализирана, т.е. 
кантонизирана, некаде и енклави-
зирана државна структура. Таквата 
мултиетничка раслоеност, терито-
ријално, културно и јазично, го раслои 
и државниот стратегиски интерес. 
Државниот интерес на Македонците 
денес се манифестира дури и како 
опструкција на албанскиот етнички 
интерес, на пример, а да не зборувам 
за мегаалбанскиот концепт во кој 
македонските Албанци се препозна-
ваат повеќе одошто во македонскиот 
матичен концепт. Тоа е проблем што 
го поттурнуваме како отпад под ки-
лимите, ама тој од ден на ден си го 
прави своето и последиците веќе се 
чувствуваат.

Звучи многу поинаку, нели, но таа 
не застана овде, туку полна со маке-
донштина во неа продолжи со збо-
ровите:

- Услов број еден за општиот државен 
јазик е да постои закон според кој по-
литичките партии ќе се конституира-

ат врз политички, идеолошки 
и развојно-економски прин-
ципи, а никако врз етнички. 
Значи, државните интереси 
се надетнички, затоа што во 
нив се препознаваат и инте-
ресите на македонскиот на-
род и на сите делови од други 
народи во Македонија.

Ако помисливте дека таа би 
била одличен предводник на 
„За заедничка Македонија“, 
не заборавајте што рече во 
интервју за „Фактор“:

- Културно злосторство е да се 
принудуваат Македонците за-
должително да употребуваат 
друг службен јазик, на пример 
албанскиот. Рамноправноста 
на албанската заедница во РМ 

добива гротескни размери со импе-
ријалистичка и експанзионистичка 
тенденција. Младите Албанци не учат 
македонски, локалната самоуправа 
во Тетово, Струга, и сл.  се однесува 
дискриминаторски кон неалбанските 
граѓани, пред медиумите се одбива 
македонскиот јазик од страна на ал-
банските етнички партии, се загова-
ра зборување на албанскиот јазик во 
парламентот без превод, се дезаву-
ира уставната должност во врска со 
употребата на кириличното писмо, 
вековните словенски македонски то-
поними се преведоа на друг јазик, се 

вршат притисоци и врз Македонците 
со исламска вероисповед итн. Тоа не 
води кон соживот, не нуди перспек-
тива, напротив!

Кога колегите ја прашаа: Страхувате 
од  можна федерализација? Ќулавко-
ва им одговори:

- Елементи на федерализација во РМ 
има уште од 2003 година, кога се доне-
се несреќниот Закон за територијал-
на реорганизација, а всушност со тој 
закон Македонија е кантонизирана. 
Имаме полоша варијанта од федера-
лизација.

Да, кога тогаш би било сега, верувам 
дека ја замислувате рамо до рамо со 
Дамовски, Илиевски, Мисиркова, Пе-
трушевски, Маџунков, Лазаров, Љут-
ков, Руси и плејада други разбудени 
Македонци. Арно ама...

Како академикот Џекил стана 
бранител на неодбранливото
И додека се мислите на што се должи 
ваквата чудесна трансформација, само 
да ве потсетиме дека таа за редовен 
член на МАНУ е избрана на 27 мај 2003 
година, време на владеење на СДСМ. А 
тие, никогаш не влијаеле на ништо во 
државата, нели. Поверојатно, можеби 
самата носталгија си го сторила свое-
то. Како и да е, „Република“,поведена 
од нејзините убермакедонски ставови 
изразени во минатите интервјуа, ѝ 
побара интервју пред 
изборите во декември 
2016 година. Доби ин-
стант негативен одго-
вор, кој гласеше:

„Ви благодарам на по-
каната да направиме 
интервју, но не сум во 
состојба да планирам 
било какво интервју 
следните седмици 
оти работам на мои 
есеи (в. Книгите Ма-
кедонски искушенија, 
Отворена поетика). Во 
некои од нив давам 
одговор на овие пра-
шања. Вие ги поставувате исклучиво 
во функција на предизборен мар-
кетинг поставен наопаку, жално. 
Катица Ќулавкова“.

Ако ги исклучиме правописните и 
јазични грешки, што беше вистин-
скиот проблем во прашањата за ака-
демикот? Еве го, поточно, еве една 
половина од осумте прашања, кои, 

очигледно, навлегоа во нечија ин-
тима (во оригинален редослед):

3. Ако македонските Албанци по-
веќе се препознаваат во мегаал-
банскиот одошто во македонскиот 
матичен концепт, колкав државен 
интерес препознавате во концеп-
тот за двојазичност како уставна 
категорија?

4. Колку новиот концепт на СДСМ 
во трка по албанските гласови е во 
насока на градење на функционал-
на и одржлива држава?

5. Дали ветувањето на двојазич-
носта како уставна категорија го 
чувствувате како негирање и пони-
жување на Република Македонија?

6. Како ги толкувате Законот за 
територијална организација, За-
конот за јазиците, Законот за то-
понимите, од аспект на понудата 
на уставна двојазичност на цела 
територија?

Ете што беше жално, нели, засе-
гањето во актуелната состојба и во 
партија, поттикната од неа. За оваа 
состојба, која освен академикот ја 
споделува и приличен број Македон-
ци, кои, сепак, поверојатно се чув-
ствуваат само како Македончиња, 
народот има одлична дијагноза. Се 
вика „слеп при очи“, фантастичен 
опис и народна дијагноза на состојба 

Кога животот ви го пишува 
Тарантино...
Сосема случајно, прикаската и „отво-
рањето“ на Ќулавкова се случи ист ден 
кога најпознатата македонска пор-
ноѕвезда, сега само старлета, Анѓела 
Митковски, алијас Анѓела Вештица, 
преживеа напад во Сараево. Во стил 
на Тарантиновите „Евтини приказ-
ни“, љубоморна сопруга на босански 
криминалец пукаше со пиштол цели 
девет пати во Анѓела, но не ја погоди 
ниту еднаш. Ама ни еднаш...

На другата страна, имаме еден лик сли-
чен на Квентиновите. Во Македонија, 
унитарна во моментов и не благода-
рение нему, имаме лидер на партија 
што ја доби својата четврта кривична 
пријава за криминал. А исто како и на 
Винсент Вега (го глуми Џон Траволта) и 
на нашата Анѓела Вештица, овде, само 
правно гледано, и по четири кривични 
пријави, на Заев не му недостига ни 
влакно од главата. Првите две му „по-
минаа“ со аболиција (Бранко Црвенков-
ски, па Катица Јанева), од рочиштата 
на третата го „вадат“ амбасадори, а 
последната допрва треба да стартува. 
Ќе куртули ли и од неа?

Уште едно логично прашање. Во итна 
потреба од каква и да е дигресија од 
„опасноста“ од будењето на народот и 
од стотици илјади на улица, дали некој 
на „Павел Шатев“, можеби, во метежот 
и во брзањето не го згрешил бројот, па 
ѝ се јавил на погрешната Катица? 

анализа

Времето кога Ќулавкова  
беше убермакедонка
Не толку одамна, во време кога СДСМ 
беше светлосни години далеку од 
власта, истата таа Ќулавкова беше 
сосема поинаков академик. Верувале 
или не, но во интервју за „Република“, 
поточно на 18 декември 2012 година, 
скептикот кон ЕУ, Катица Ќулавкова, 
изјави:

- Знаете, ние фактот дека сме мала 
држава го претворивме во комплекс 
на мал народ негиран од сите и на 

И додека Маџунков им го белеше 
образот, академик Митевски бараше 
македонскиот јазик да биде задолжи-
телен испит за секој државен служ-
беник, Ѓурчиновски балансираше и 
зборуваше за недопустливост на лан-
сирање на платформата, ама и дека 
не требало да се негира постоењето 
на различни мислења?! Подоцна, Ка-
тарџиев побара попис, избегнувајќи 
ја темата, а претседателот Фити, без 
став, глумеше космополит, се правеше 
политичар и им угодуваше на сите 
партии, социјалдемократскиот мраз 
го скрши академик Катица Ќулавкова.

Сосема „случајно“ таа при своето об-
раќање го употреби вокабуларот на 
Заев, Шекеринска и на Шилегов. Во 
целата прикаска, недостигаше уште 
да ги спомене 500.000 фантоми на 
изборите, фантастичните 620.000 
иселени и „победата“ на изборите на 
11 декември со 612.000 гласа, кои во 
меѓувреме пораснаа на 696.000. Но, 
немаше потреба, доволно беше и ова:

- Сметам дека станува збор за мани-
пулација и се сомневам дека самите 
ја создале платформата за да ја за-
држат власта и да се амнестираат 
за направените злосторства што 
не се само финансиски, туку се и 
институционални и кои се одне-
суваат и на слободата на говор и 
на движење во државава. Така што 
целиот хистерично националис-
тички дискурс содржи тактика за 
дефокусирање од главниот проблем: 
криминалот, слободата на говор и 
мирниот трансфер на власта. Затоа 
сметам дека првенствено тоа е алат-
ка за дестабилизација на државата,  
што оди во полза на заштита на до-
сегашната власт, а не на заштита на 
правата на Албанците. не ни прилега 
ни артикулацијата на напади кон 
меѓународниот фактор. Имаме ние 

кога некој не може, а да не види што 
му се случува (како што е примерот 
со албанската платформа, лагите на 
Заев, кој ѝ кумуваш и др.), но поради 
сопствениот ќар, погрешни убеду-
вања и  ред долгови, лукративно 
решава дека реалноста е поинаква 
и свесно ја прескокнува и прене-
брегнува вистината.И така, тоа што 
за некого е жално, за друг е вистина...

www.republika.mk14 петок, 17 март 2017 година www.republika.mk 15петок, 17 март 2017 година



www.republika.mk16 петок, 17 март 2017 година www.republika.mk 17петок, 17 март 2017 година

КолуМнА

Вре ме то е на  
на ша стра на!

Кри за, пла тфор ма, про во ка ции. Тоа 
се три те кон стан ти што де цид но ја 
де фи ни ра ат ма ке дон ска та ствар ност 
во из ми на ти те две го ди ни, но кул ми
на ци ја та, или пи кот, ја до стиг наа во 
пос лед ни те дватри ме се ци. Сле ду ва 
пер и од на „из ди шу ва ње“

Пишува |  м-р Љупчо Пренџов, потпретседател на ГРОМ

Но, да оди ме ге не рич ки или 
хро но ло шки. Пр жин ски от 
до го вор, кој тре ба ше (или 

ба рем нѐ убе ду ваа де ка тре ба-
ше) да го раз ре ши по ли тич ки-
от ја зол во др жа ва та на кра ток, 
ама и на по долг рок, по ка жа и 
се до ка жа де ка не е са мо го ле ма 
„пр жин ска из ма ма“, ток му ка ко 
што го име ну ва ше Гра ѓан ска та 
оп ци ја за Ма ке до ни ја (ГРОМ), ту-
ку и ини ци јал на кап су ла на отво-
ра ње на ед на но ва Пан до ри на 
ку ти ја, во ко ја на дно то оста наа 
са мо по ли тич ки от ни хи ли зам 
и про во ка ци и те, ек стрем ни от 
на ци о на ли зам кој до би лик и 
те ло во ти ран ска та пла тфор ма 
и це лос на де зин сти ту ци о на ли-
за ци ја на др жа ва та.

Ве ќе на си те, по мал ку или по-
ве ќе, им ста на јас но де ка памф-
ле тот на пи шан во Ти ра на не ги 

отс ли ку ва ба ра ња та и по тре-
би те на ма ке дон ски те Ал бан-
ци, ту ку тоа е не кол ку де це ни-
ска ре тро град на ре то ри ка на 
на ци о на ли сти и ире ден ти сти 
кои ва му-та му ба ра ат про стор 
за се бе е таб ли ра ње и соз да ва ње 
ет но ви ла е ти или по страш ни „го-
ле ми со ни шта“. Во оваа де це ни ја 
та ква та „ме си јан ска“ уло га му 
при пад на  на нај го ле ми от про-
во ка тор на Бал ка нот, Еди Ра ма. 
Мо ра ме да би де ме до крај искре-
ни и да ка же ме де ка, во кон текст 
на ова, Зо ран За ев не е единс-
тве ни от Ма ке до нец, љу бен и 
за шти ту ван од За па дот, што ја 
гле да Ма ке до ни ја ка ко Швај ца-
ри ја на Бал ка ни те. Мо же мно гу 
што да му се не ги ра на За ев, но 
де ка бил ре дов но при су тен на 
ча со ви те по исто ри ја ко га се 
уче ла ван чо ми хај ло ви стич ка-
та иде о ло ги ја, не мо же да му 
се ос по ри. Си ја знае лек ци ја та 
на и зуст. Се га се оби ду ва не ка ко, 
ако мо же, и да ја имп ле мен ти ра. 
Не што те шко му оди!?

Ме сто ал бан ски от  сон, на СДСМ 
му се слу чу ва мра ко бе стие во 
кое тал ка ат ка ко су штес тво то 
во „Ос ми от пат ник“кој од на тре 
ги раз ја ду ва все лен ски те ле та-
чи, за се га сѐ под ла бо ко да то не 
во мрач ни те сце на ри ја и лаж ни-
те ве ту ва ња што им ги ну де ше 
и на Ма ке дон ци те и на Ал бан-
ци те. Сѐ по ве ќе ал бан ски ме ди у-
ми и гла са чи сфа ќа ат де ка би ле 
из ма ни пу ли ра ни иа ко За ев од 
пет ни жи ли се тру ди пре ку си те 
ал бан ски те ле ви зии да ѝ по ра ча  
на це ла та јав ност во Ма ке до ни ја 
де ка тој е по по ви кан да збо ру ва 
за пра ва та на Ал бан ци те од си-
те ал бан ски по ли тич ки ли де ри 
за ед но, де мек тој ги прет ста ву-
ва нај го ле ми от број Ал бан ци 
и нав ле гол во „ре ша ва ње“ на 
ал бан ско то пра ша ње под ла бо-
ко од си те нив ни апо ло ге ти со 
де це нии на на зад и на на пред 
во це ли от ре ги о нот. Ама ед но 
ут нал: тој не е Бал та зар кој ту-
ку што ја откри тај на та фор му ла 
на вла ста пре ку „епру ве та“, ту ку 
најм но гу што мо же да до стиг не 
е до сла ме но то чо ве че од „Вол-
шеб ни кот од Оз“.

Ова бе ше до стре лот на тие 60-
70.000 гла со ви. Бу ме ран гот, пак, 
мно гу по го лем се слу чи кај Ма-
ке дон ци те кои на ив но на сед наа 
на не го ви те пре диз бор ни ве ту-
ва ња. Кон тра у да рот од стра на на 
гра ѓа ни те што му се слу чу ва на 
За ев е нај го лем во Скоп је, Охрид, 

Стру ми ца, При леп, Би то ла Ве лес, 
Штип или, со еден збор, се ка де 
ка де што освои не ре ал но ви сок 
про цент гла со ви. Му се слу чи на-
род, од нос но со филм ски жар гон 
ка жа но: „Им пе ри ја та го воз вра-
ќа уда рот“. Де ми сти фи ка ци ја та 
дој де пре ку при о ре ти зи ра ње то 
на исфин ги ра на та во низ бор на 
пла тфор ма на сме тка на за бо-
шо те ни те ег зи стен ци јал ни те ми 
за 500 евра по вра бо тен, 150.000 
укра де ни гла со ви (кои, ви ди чу-
до, ги нај доа?!), не функ ци о нал-
ни ин сти ту ции, ко рум пи ра но 
и пар ти ско судс тво и то тал но 
ни ште ње на др жа ва та. Др жа ва-
та е ту ка, ама За ев не е на власт. 
На ро дот не што не го са ка.

Со о чен со без из ле зот, За ев се га 
кре шта во ни се за ка ну ва пре ку 
Ше ке рин ска и Спа сов ски, де ка, 
всуш ност, нас ќе нѐ каз не ле од 
За пад по ра ди отсус тво на де мо-
кра ти ја (ко ја на вод но ја украл 
пре тсе да те лот Ива нов за ед но 
со ман да тот) и де ка ни прет стои 
изо ла ци ја, про го ни, цр ни ли сти 
и слич ни скри е ни жел би на очај-
но то ра ко водс тво на СДСМ.

Жел би те се ед но, но ре ал но-
ста е дру го. Пр во, се на де ваа 
де ка СДСМ ќе од не се по бе да 
со ба рем два-три пра те ни ка 
раз ли ка, па под пре ве зот на 
де мо кра ти ја та ќе се ос тва ри 
сце на ри о то за раз не би ту ва ње 
на др жа ва та. Про пад на.

Вто ра та ре ал ност е де ка пре т се-
да те лот на Ре пуб ли ка Ма ке до-
ни ја, Ѓор ге Ива нов, на вре ме го 
пре срет на и го бло ки ра ше тоа 
сце на рио. Зго ра на тоа, тој не е 
из бран од стра на на пар ла мен-
тот, ту ку од стра на на гра ѓа ни-
те, и тоа со по ве ќе гла со ви од 
СДСМ и ДУИ за ед но, што и не е 
тол ку ре ша вач ко, кол ку фа ктот  
што си те мно гу до бро зна ат де-
ка без ман дат да ден од пре тсе-
да те лот не мо же да се фор ми ра 
вла да. Да мо же ше, до се га де сет 
па ти ќе ја фор ми раа. Не слу чај-
но Али Ах ме ти бла го ре те ри ра и 
го тре ска За ев од зем ја ка жу вај-
ќи му де ка без ман дат ни ту тој 
са ми от не вле гу ва во Со бра ние.

Тре та та ре ал ност е де ка иа ко 
им бе ше жел ба да по бе ди Хи-
ла ри Клин тон, ама за сре ќа на 
ма ке дон ски от на род и ре ги о-
нот по ши ро ко по бе ди До налд 
Трамп, што зна чи „ча до рот“ им 
про кис на. Кај и да е, си те бе ло-
свет ски аген ту ри ќе си ги со бе-
рат ку фе ри те и ќе одат на дру го 
плод но тло за нив ни те ме ше-
та ре ња. Нај но во то  пис мо од 
ше сте ми на кон грес ме ни  упа-
те но до др жав ни от се кре тар за 
над во реш ни ра бо ти на аме ри-
кан ска та ад ми ни стра ци ја Рекс 
Ти лер сон е, најб ла го ре че но, 
цр вен кар тон до до ми цил ни те  
и ис по ста ве ни фи нан си е ри на 
обо е ни те ре во лу ции и раз но-
раз ни нев ла ди ни ор га ни за ции 
кои глу мат де мо кра ти, а, всуш-

ност, се пре тво ра ат во про фи-
те ри и плу ка чи по де мо крат ски 
из бра ни те вла сти на ма ли те и 
кре вки де мо кра тии, ка ква што 
е ма ке дон ска та.

Ко неч но, очиг ле ден факт е де ка 
Евро па е единс тве на во ста вот 
де ка за бал кан ски те пра ша ња 
и за во ве ду ва ње то ка кви би ло 
санк ции кон нив - не ма кон-
сен зус. Нив ни те ин те ре си се 
до та му зап ле тка ни што ма кси-
му мот што мо же да го изв ле чат 
во овој ре ги он е да за вр шат со 
со ве то дав ни „ус лу ги“ и ве ту ва-
ње за членс тво во Уни ја та ко ја 
им е на стак ле ни но зе ток му 
по ра ди нив ни те вна треш ни 
тур бу лен ции.

Зби рот на си те овие со би ти ја е 
де ка ка ко што ми ну ва вре ме то, 
та ка им гас не ен ту зи јаз мот на 
СДСМ, кои за бре вта ни од са ми-
от старт на ве те на та по бе да се 
соп наа на еден го лем ка мен - на 
на ро дот, кој мно гу бр зо го про-
чи та на ци о нал но то пре дав ство 
кое го пла ни раа се то вре ме за 
бе ском про мис но зграп чу ва ње 
на вла ста. Од глад во очај.

Се га вле гоа во бла га хи бер на-
ци ја и ис че ку ва ње кој по тег 
ќе им се на ло жи од над вор, а 
би деј ќи и од над вор гас не же-
шка та под др шка, се кој час им е 
из гу бен и ча сов ни кот от чу ку ва 
за из бо рот на на ро дот. За нив 
би јат кам ба ни те. �



Заедништво
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КолуМнА

Пишува | Ацо Станковски

Големите, сега веќе напумпа-
ни планери во издишување, 
таканаречената „меѓуна-

родна“ во заминување, напра-
вија голем превид во својата 
финална точка за дисoлуција 
на македонската држава. 

Прво, овој проект се движеше 
горе-долу поволно по волјата 
на „чадорот“, но во финишот му 
се случи она од што најмногу 
се плашеше, а што најмалку го 
очекуваше. Тоа беше будењето 
и достоинствениот протест на 
македонските граѓани, на кои 
им дојде преку глава од безброј-
ните махинации и тормозења 
од самата независност на Репу-
бликава, па досега. 

Гледајќи ретроактивно, ѝ се 
чудам на трпеливоста на овој 
народ. По сѐ, тоа е талент 
благословен од небесата, 
но понекогаш таа бескрајна 
трпеливост и непоколеблив 
стоицизам ми изгледаа како 
кукавичлак и идиотизам. 

Сега, кога народот реши да ги 
преземе нештата во свои раце, 
чувствувам оптимизам и голе-
ма доверба во македонските 
граѓанки и граѓани. 

Оваа обновена блискост, која 
создава еден вид восхит, се 
содржи во одново разбудена-
та одговорност кон судбината 
на државата, кон мултикул-
турниот, унитарниот и рам-
ноправниот карактер на ова 

сложено, но, на чудесен, сосема 
уникатен културолошки на-
чин, хармонично општество. 

Жовијалноста на македон-
скиот животен простор е ин-
тензивна и разновидна, како 
на ретко кое друго место во 
Европа. Тоа е богатство, кое 
е така екстраординарно, но 
ние често забораваме на овој 
општествен и културен квали-
тет. Едноставно, ни излегува 
од светогледот. Навикнати сме 
на него. Но, кога ќе наиде некој 
силен политички предизвик, 
како што беше овој, кој нѐ мал-
третира веќе две и пол години, 
а хармонијата меѓу етничките 
заедници ќе се наруши, тогаш 
мора да стапат во акција сите 
системи за предупредување, 
сите аларми и сите констру-
ктивни и солидарни граѓани, 
освестени за општествената 
хаварија, која се подготвува, 
да се организираат во досто-
инствена, но консеквентна 
одбрана на конфигурацијата 
на културните вредности и 
енергии во кои живеат. 

Последните неколку недели 
македонските граѓани пока-
жаа дека знаат што сакаат, дека 
конспиративната интенција на 
домашните предавници и на 
„чадорот“ им е сосема јасна, 
дека им е доста од сите тие 
цинични понижувања на пап-
саната банда европски дипло-
мати, кои лажат дека говорат 
во името на европските народи. 

На граѓанките и граѓаните 
македонски им е згадено од 
лошиот вкус на меѓународ-
ните мешетари и домашните 
предавници, кои од манијачки 
и лукративни побуди ги про-
даваат националните интере-
си, сето можно достоинство и 
сите вредности што можат да 
се продадат. 

Тие се одамна откриени од 
народот, но таа мудрост, таа 
трпеливост, одново и одново 
им даваше шанса да излезат 
од оваа прелест, од оваа болест 
на умот и душата и сѐ уште 
ги толерира во надеж дека, 
конечно, ќе се покаат за гре-
вовниот им живот. 

Но, тие се осоколија уште по-
веќе, се осрдија и аздисаа. Сега 
најбезумно и најбессовесно 
покажуваат ужасно грди ка-
рактери, до лудило стрвни за 
власт и, кон тоа, практикуваат 
крајно аморално однесување 
во деликатните структури на 
политичката процедура. 

Народот на Македонија, конеч-
но, без оглед на идеолошката 
и етничката припадност, по-
чувствува дека е време за ди-
ректна интервенција во поли-
тичкиот систем на државата. 

И, би така, илјадници луѓе 
излегоа по улиците на прес-
толнината Скопје, но и во сите 
други градови низ земјава. 

Тие луѓе го преземаат манда-
тот од предавничките поли-
тичари во свои раце, ја враќа-
ат моќта повторно при себе 
откако увидоа дека нивните 
избраници ги изневерија оче-
кувањата на огромното мно-
зинство гласачи со подмет-
нат ултиматум од страната 
на трите албански партии во 
Македонија, со активно соу-
чешништво на СДСМ. Тиран-
ската платформа. 

Зар тоа не ви е јасно, господа 
лажливци и манипуланти?

Зар „чадорот“ не претпостави 
дека граѓаните на Македонија, 
сепак, не се мајмуни, кои секо-
гаш ќе ги излажеш со банана?

Сега овој потценувачки однос 
кон народот на Македонија ќе 
им се удри од глава. 

Не требаше толку да го тор-
мозите овој благотрпелив 
македонски граѓанин. Голе-
ма грешка направивте и сега 
скапо ќе го платите тоа. 

Вие, лажговци и „чадори“, сѐ 
уште живеете во еден веќе од-
минат свет. Тешко се будите 
од хипнозата на новиот свет-
ски поредок, на монополар-
ниот авторитет, на магичната 
зелена боја на доларите, што 
везден треперат во вашата 
алчна имагинација. 

Време е да се соочите со една 
сосема нова, за вас, воопшто 
непланирана стварност, 
нешто од што ќе ви замрзне 
крвта во жилите. 

Вашиот газда полудел! Тешко 
му паднала новата состојба 
во светската политика. Не 
можел да го прифати сето 
ова и одлепил. Нема про-
блем, тој има доволно пари 
за да го чуваат во најскапи-
от швајцарски санаториум, 
ако треба, и повеќе од илјада 
години. Можно е и да го му-
мифицираат за профит. Нека 
трае до бескрај споменот на 
неговите лудачки, но крајно 
опасни општествено-поли-
тички експерименти. 

Шимпанзото од Кале го 
враќаат во Зоолошката гра-
дина, од каде што го донесоа. 
Неговите параноични крико-
ви се одраз на шокираноста 
од грешката што ја направи-
ло, а која се покажа катастро-
фална по неговите планови. 

Сега народот на Македонија 
влезе во едно чудесно нацио-
нално помирување, на еден 
сосема спонтан и искрен на-
чин. 

Секако, тоа се случи по Божја 
промисла како, впрочем, што 
секогаш и се случува сѐ во 
вселената.

Амин.  �



еКоноМијА

евтиниот енергент на чекор до граѓаните
 МаКедОниЈа ЗабРЗанО Се ГаСифиКуВа

Македонија на големо се га-
сификува. Се вложуваат 
милиони евра во проект 

што треба да донесе поевтин 
енергент до граѓаните и до 
фирмите. Природниот гас има 
широка примена во сите сфери 
на живеењето и оттаму него-
вото користење ќе има големи 
придобивки за целата држава, 
граѓани и за економијата. Ев-
тиниот енергент ќе значи на-
малени трошоци и зголемена 
конкурентност, ќе претставува 
дополнителен адут за привле-
кување странски инвестиции, 
ќе влијае во насока на повисок 
животен стандард, преку обез-
бедување евтин енергент, но и 
за намалување на аерозагаду-
вањето. Сега во ек е изградбата 
на примарната гасоводна мрежа. 
Процесот за секундарната и за 
терцијарната гасификација ќе се 
одвива паралелно со изградбата 
на примарната гасоводна мрежа. 
Се очекува до 2022 година да би-
дат завршени околу 70 процен-
ти од гасификацијата на целата 
територија на Македонија.

� Гасот е енергент што има 
широка примена во светот, а 
тоа, пред сѐ, се должи на него-
вата ниска цена и еколошка 
димензија. Сите домаќинства 
во европа го користат гасот, со 
што им се намалува сумата за 
тековните трошоци, а негово-
то масовно користење, пак, од 
страна на стопанството овоз-
можува да се зголеми неговата 

конкурентност. Со самото тоа, 
колку што повеќе се користи 
природниот гас, толку него-
вата цена се намалува, што на 
крајот создава ситуација од 
која сите имаат корист. Крајно 
време беше и кај нас поинтен-
зивно да почне процесот на га-
сификација бидејќи ќе паднат 
трошоците на домаќинствата, 
фирмите и на институциите, а 
воедно ќе се намали и тоа што 
е голем проблем, аерозагаду-
вањето. Вградување уреди на 
гас во автомобилите ќе значи 
дополнителен придонес за 
создавање еколошки услови за 
живеење. Со оглед на тоа дека 
најголем дел од емисијата на 
штетни гасови е од согорување-
то, кога постојните горива би 
се замениле со природен гас, 
може да се очекува подобру-
вање на квалитетот на возду-
хот во градовите – објаснуваат 
стручњаците за енергетика.           

Со гасификацијата се очекува 
преориентирање на домаќин-
ствата кон овој енергент. Засега 
на страната на потрошувачката 
доминираат капацитетите за 
производство на електрична 
и на топлинска енергија, а по 
нив се големите индустриски 
капацитети.

� Зголемувањето на бројот на 
потрошувачи ќе придонесе 
за намалување на цената на 
гасот, а тоа ќе значи значител-
но намалување на крајните 

трошоци на компаниите за 
енергија – објаснува лидерот на 
ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски.

Гасоводната мрежа на делница-
та Клечовце – Штип е комплетно 
завршена, се реализираат Штип 
– Неготино, Неготино – Битола 
и Скопје – Тетово – Гостивар. Се 
планира да се изгради и крак 
преку Хамзали до грчката гра-
ница, со што земјава ќе биде 
послободна при увозот.

Вредноста на инвестицијата за 
изградба на примарната, однос-
но на националната гасоводна 
мрежа се проценува на 350 ми-
лиони евра. Потегот од Клечо-
вце – Штип во должина од 61 
километар е комплетиран, по-

веќе од 50 отсто од градежните 
работи на делницата Штип – Не-
готино се готови, се изведуваат 
делниците Неготино – Битола 
(92 километра) и Скопје – Тето-
во – Гостивар во должина од 76 
километри.

� За две години, ако сè биде 
во ред, најголем дел од Маке-
донија ќе биде приклучен на 
гасоводот – вели директорот на 
Македонски енергетски ресур-
си, Крсте Миладинов.

Плановите предвидуваат и го-
лем број други делници: Штип 
– Радовиш – Струмица – Гевге-
лија, Штип – Кочани – Виница, 
Штип – Свети Николе – Велес, 
Струмица – Ново Село, Гости-

вар – Кичево и Кичево – Охрид 
– Струга – Ќафасан, со интерко-
некција со Албанија.

- Моментниот гасовод во Ма-
кедонија има капацитет од 
800 илјади кубни метри гас 
годишно, а со новиот гасовод 
капацитетот ќе му се зголеми 
на околу една милијарда и 200 
милиони, што се очекува да ги 
задоволи потребите на Маке-
донија – објаснува Миладинов.

Со планот за развој на дистри-
бутивната мрежа на природен 
гас во Македонија се опфатени 
три региони во кои се вклучени 
сите општини. Инвестицијата се 
проценува на околу 150 мили-
они евра. Во скопскиот регион 

со 17 општини е предвидено да 
се инвестираат 100 милиони 
евра. Во источна и во централ-
на Македонија со 28 општини ќе 
се вложат 27 милиони евра. Во 
западна Македонија и во Пелаго-
нија со 35 општини, развојот на 
дистрибутивната мрежа ќе чини 
околу 22 милиони евра.

Огласот е распишан, а проектот 
ќе се реализира преку јавно–при-
ватно партнерство.

Владата очекува објавениот оглас 
да биде успешен и да се пријават 
заинтересирани компании. Рокот 
на концесија е продолжен од 20 
на 30 години. Исто така, и самиот 
приклучок, што е предвидено да 
го субвенционира Владата, е на-
мален за 20 проценти. Има и го-
лем број технички подобрувања, 
кои, во споредба со тоа што беше 
порано, се пренесени од искуства-
та и од консултациите со експерт-
ската јавност. Има и сериозни по-
добрувања во драфт–верзијата на 
концесискиот договор. �
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користењето на гасот како енергент ќе значи намалени трошоци 
и зголемена конкурентност, ќе претставува дополнителен адут 
за привлекување странски инвестиции, ќе влијае во насока на 
повисок животен стандард,преку обезбедување евтин енергент, 
но и за намалување на аерозагадувањето. сега во ек е изградбата 
на примарната гасоводна мрежа. Процесот за секундарната и за 
терцијарната гасификација ќе се одвива паралелно со изградбата 
на примарната гасоводна мрежа

Пишува | Александрија Стевковска 
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Тутунот со поголем род и  
со повисока цена
Годинашниот откуп на тутунот ќе завр-
ши со поголем род од очекуваниот и со 
повисока цена.

Според последните податоци од Минис-
терството за земјоделство, шумарство и 
за водостопанство, преземени се повеќе 
од 25.000 тони тутун, што е 5.000 тони 
повеќе од првичните процени за целата 
реколта за 2016 година.

Постигната е просечна цена од 196,82 
денара за килограм или 14 денари повеќе 
од ланската, која изнесуваше 182 денара.

Исплатата за преземениот тутун е 98 
отсто реализирана. Досега се исплaтени 
4,848 милијарди денари.

Македонските текстилни компании се 
надеваат дека политичката криза нема 
да влијае врз склучувањето на договори-
те со новите партнери, кои се веќе во тек. 
Тие договорија соработка за заеднички 
настап на трети пазари.

Станува збор за проект поддржан од фон-
довите на ИПА за меѓугранична соработ-
ка што ќе го спроведуваат Македонска-
та текстилна асоцијација и Бугарската 
текстилна асоцијација во Ќустендил.

Предност на текстилците од двете земји 
е квалитетот, но, како што велат, и рено-

Околу 130 илјади тони македонска 
стока остана заробена на Солунско-
то пристаниште како последица на 
19-дневната блокада на гранични-
от премин „Евзони“ од страна на 
грчките земјоделци и 14-дневни-
от штрајк на вработените во МЖ 
транспорт. Според стопанствени-
ците, добро е што Управниот од-
бор на Солунското пристаниште 
решило да не наплаќа дополните-
лен трошок за складирање за овој 
период.Токму затоа бизнисмените 
нагласуваат дека врвен приоритет е 
обезбедување што подобар пристап 
до пристаништето. 

Македонија во јануари  
ја посетиле 25.031 странски 
туристи
Во јануари годинава земјава ја посе-
тиле 25.031 странски туристи, кои 
оствариле 46.137 ноќевања. Најмно-
губројни биле гостите од Грција, Бу-
гарија, Албанија, Турција и од Србија.

Според податоците на Државниот 
завод за статистика, бројот на стран-
ски туристи во јануари годинава во 
однос на јануари лани е зголемен за 
15,5 проценти, а бројот на ноќевања 
15,2 отсто.

Бројот на домашните туристи во јану-
ари 2017 година, во однос на јануари 
2016 година, е зголемен за 10,3 отсто.

Бројот на ноќевањата на домашни-
те туристи во јануари 2017 година, 
во однос на јануари 2016 година, е 
зголемен за 8,1 отсто.

„Повардарие“ избришана  
од Регистарот на 
производители на вино
Министерството за земјоделство, шу-
марство и за водостопанство (МЗШВ) 
ја избриша винарската визба „Повар-
дарие“ - Неготино од Регистарот на 
производители на вино поради неис-
полнување на обврските од Законот 
за виното, односно неисплатената 
рата за откупеното грозје.

Како што соопшти МЗШВ, според за-
конските одредби, откупувачот на 
грозје може да го плати износот на 
три рати. Првата во висина од нај-
малку 20 отсто треба да се исплати 
најдоцна до 15 декември во годината 
кога е извршен откупот, втората рата 
во висина од најмалку 40 проценти 
најдоцна до 15 февруари и третата 
најдоцна до 30 април следната го-
дина од годината во која е извршен 
откупот. Врз основа на доставените 
извештаи од винарските визби и од 
Записникот за извршен инспекциски 
надзор на Државниот инспекторат 
за земјоделство, МЗШВ утврди дека 
„Повардарие“ - Неготино, до 15.2.2017 
година ја нема намирено во целост 
втората рата за исплата на грозјето 
од реколта 2016 година.

свет

Кувајт предлага 
продолжување на мерката 
за помало производството 
на нафта
Кувајт сака Организацијата на земји-
те извознички на нафта (ОПЕК) да 
продолжи со намалување на про-
изводството на нафтата и по јуни.

� Кувајт го поддржува продолжу-
вањето на договорот и по јуни. 
Продолжувањето ќе го забрза 
повторното воспоставување рам-
нотежа на глобалниот нафтен па-
зар и ќе придонесе за враќање на 
цените на нивоа што се прифат-
ливи за земјите што се произво-
дители и, генерално, за нафтената 
индустрија – изјави кувајтскиот 
министер за нафта Исам Алмарзок. 

нисан повлекува 54.000 
автомобили
Северноамериканскaтa гранка на 
јапонската компанија „Нисан“ по-
влекува повеќе од 54.000 возила 
поради неисправни воздушни пер-
ничиња, кои можат да се активираат 
при затворање на вратата.

Ќе бидат повлечени автомобили од 
моделот „верса“ од 2012 година.

Како што забележуваат од „Ни-
сан“, проблемот, најверојатно, е 
предизвикан од оштетени сензори. 
Отстранувањето на проблемот ќе 
биде извршен бесплатно од страна 
на трговците на автомобили.

Фински владини лица предупре-
дија дека високите плати во оваа 
земја се проблем за конкурентноста 
на економијата. Претседателот на 
Конфедерацијата на финската ин-
дустрија, Вели-Мати Матила, изја-
ви дека платите на вработените во 
земјата се за 10-15 отсто повисоки 
во однос на другите развиени земји 
што се членки на Европската унија.
 

мето што го имаат кај странските парт-
нери затоа што и едните и другите шијат 
за најпознатите странски марки. Сепак, 
сè уште се соочуваат со недостиг од ра-
ботна сила и сметаат дека не добиваат 
доволно поддршка од државата.

Според  Бугарската текстилна асоција-
ција, македонските текстилни компании 
заостануваат во однос на модерниза-
цијата на производството, за разлика од 
бугарските, кои одат напред бидејќи, со 
оглед на тоа дека земјата им е членка на 
ЕУ, ги користат фондовите за купување 
нови машини.

Матила смета дека Финска мора да 
продолжи со политиката на умере-
ни плати и да ги преземе потребни-
те мерки за намалување на трошо-
ците за работа, со цел таа да остане 
во чекор со клучните ривали како 
што се Германија и Шведска. Сепак, 
некои синдикати предупредуваат 
дека политиката за умереност на 
платата може дополнително да ја 
искомпликува претстојната рунда 
колективни преговори во одредени 
сектори.

Агенцијата „Блумберг“ неочекувано 
прогнозира дека Грција може да по-
стигне буџетски суфицит од повеќе од 
пет проценти од БДП во 2019 година, 
доколку земјата усвои нови економски 

Годинава тутун откупуваа девет прет-
пријатија на вкупно 130 пунктови, а се 
очекуваше да бидат откупени околу 
20.000 тони тутун. Законскиот рок за от-
куп завршува на 15 март, но поголемиот 
дел од пунктовите се веќе затворени. 
Ако некои производители дополнително 
пријават количини за откуп, откупното 
претпријатие, во согласност со Законот, е 
должно да одреди ден кога ќе го отвори 
пунктот за да ги преземе количините.

Од грчка стана, има најава за да-
вање на Солунското пристаниште 
под концесија на глобален приватен 
пристаништен оператор, а е наја-
вена и либерализација на желез-
ничкиот транспорт и воведување 
приватни железнички оператори. 
Тоа ќе биде добро и во голема мера 
ќе придонесе за натамошно намалу-
вање на економското растојание 
меѓу пристаништето во Солун и 
пазарите во Република Македонија.

Пристапот до Солунското 
пристаниште е врвен приоритет 
за стопанствениците

Македонски и бугарски текстилни компании со заеднички проект

Земја во која сите ќе  
земаат иста плата
Исланд најави дека ќе биде првата 
земја во светот, која на работниците ќе 
им обезбеди еднаква плата. Ист износ 
би добивале сите независно од полот, 
етничкото потекло, сексуалноста или 
националноста.

Се работи за проект на Владата наречен 
„Стандард на еднакви плати“, со кој сите 
работодавци што имаат повеќе од 25 
вработени мораат на сите да им даваат 
иста плата за иста работа.

Исланд сака да ја искорени огромната 
разлика во платите до 2022 година.

Грција ќе има буџетскиот суфицит од пет отсто од БДП за две години
мерки, пишува весникот „Имерисија“.
Според агенцијата, која цитира вла-
дини извори, суфицитот ќе произлезе 
од намалувањето на буџетските тро-
шоци и од зголемување на приходите 
од даноци.

„Блумберг“ нагласи дека Атина смета 
на тој висок суфицит во преговорите 
што сега ги води со кредиторите. За 
оваа година како цел во официјална-
та спасувачка програма за Грција е 
предвиден суфицит во износ од 1,75 
процент и 3,5 отсто во 2018 година.

Високите плати ја  
„мачат“ Финска
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ЉуБОМИР 
ЦуЦуЛОвСКИ,
универзитетски професор

МИТКО 
МАНџуКОв,
академик

Не можам да разберам 
како омразата кон една 
партија, макар таа пар-

тија била ВМРО-ДПМНЕ, да биде над љубовта 
кон татковината, кон земјата и средината во која 
човек се родил, во која растел и се школувал, во 
која ги раѓал и ги негувал своите деца, во која се 
радувал и тагувал, во која, едноставно, сите сме 
живееле, живееме и ќе живееме – како ние, така 
и нашите потомци. Кога омразата и бесот над-
владуваат над љубовта, тогаш на дело е голата 
некрофилија. Република Македонија страда од 
некрофилија, како облик на деструкција.

Платформата содржи 
прашања за унитарнос-
та и федерализицијата 

на Македонија поради што е нужно МАНУ уште 
еднаш да го потврди својот став во врска со един-
ственоста и неделивоста на државата, како што 
направила во 2001 година кога ја отфрлила идеја-
та за поделба на Македонија поради што тогаш-
ниот претседател на Академијата беше сменет.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
ИвИЦА 
ЈОСИфОвИќ,
универзитетски професор

Тие што се во тињата 
не го чувствуваат неј-
зиниот мирис и ним не 
е им е проблем да фр-
лаат по тебе“, ми рече во една пригода покојниот 
Владо Цветановски. Она што нам ни е потребно во 
моментов е да ѝ се каже на јавноста „Не пуштајте се 
во тињата“. Не треба да се бориме против оние што 
се во тињата и се обидуваат да ги скршат моралните 
кодекси, ние треба да останеме простум, а оста-
нуваме со самото тоа што се наоѓаме на плоштад

ЦвЕТАН 
СТОЈАНОвСКИ,
оперски пејач

Ако странските прет-
ставници доаѓаат со 
изјави дека нашата 
перспектива е во рамки 
на Европската унија, треба да реагираат и во однос 
на албанската платформа. Ниту еднаш кој било од 
странците не реагираше во поглед на објавувањето 
на албанската платформа, не реагираше никој од 
надворешните фактори. Ако барате искреност, то-
гаш тоа треба да излезе како изјава, барем ако веќе 
доаѓаат со површни изјави во коишто кажуваат дека 
ние треба да ја решиме оваа криза или дека нашата 
перспектива е во рамки на Европската унија. Фер 
е и редно е да се кажат такви изјави.

вИТОМИР 
МИТЕвСКИ,
академик

Државниот статус на 
македонскиот јазик во 
својата матична земја 

не смее да биде загрозен во ниту еден поглед 
од страна на малцинските јазици во Република 
Македонија. Во таа смисла е потребно ургентно 
усогласување на нашето законодавство, за употре-
ба на малцинските јазици според стандардите на 
унитарните земји во Европската унија.

Сакам да им порачам на 
сите Македонци, Бугари, 
Срби, Албанци, Власи, 
Турци, Роми и сите дру-
ги што живеат на ова парче земја на Балканот што се 
вика Македонија (сакале некои или не), дека многу 
е лесно да се раскине врската и соживотот (вистин-
ски, а не лажен) меѓу сите нас како што веќе многу 
роднини и пријатели, браќа и сестри што ги раскинаа 
меѓусебните врски од политички причини, но да ви 
кажам дека после сѐ нема и не постои такво лепило 
со кое ќе се залепат истите тие раскинати меѓусебни 
односи, пријателски и роднински врски што траеле 
долги години пред да се родиме ние.

НАуМ  
ПЕТРЕСКИ,
пејач

 |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |   |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |  

една неверојатна тишина 
на плоштадот на кој имаше 
20-30, не знам колку илја-
ди луѓе. и во моментот на 
најгустата тишина, доаѓа 
Љупче до мене: „брзо про-
должи да говориш, наши-
от коалициски партнер се 
помоча“.  

Поради несогласувања со 
новото раководство на 
СДСМ, Гошев во 1993 година 
се отцепува од партијата и 
ја формира Демократската 
партија. Притоа е избран за 
нејзин претседател. Од 1997 
година, со обединувањето 
на Демократската партија 
и на Либералната партија, 
станува претседател на Ли-
берално-демократската пар-
тија. Претседател на ЛДП е 
до 1999 година, кога поради 
неуспехот на партијата на 
парламентарните избори 
во 1998 година, поднесува 
оставка.

На функцијата гувернер на 
Народна банка на Македо-
нија на предлог на Бранко 
Црвенковски бил избран во 
2004 година, а по завршу-
вањето на мандатот, му се 
губи трагата. Зад себе остави 
грст неуспеси и грст стотки 
што поминуваат на автома-
тите за кафе и за паркинг – 
најголемиот успех на третиот 
гувернер на Народна банка 
на суверена Македонија.

Тивкиот Перо во кариера-
та беше и Перо Апашот. Во 
тоа време, во време на апа-
шлакот, беше министер за 
финансии и гувернер. Кога 
сите земји бележеа пораст, 
а на Македонија ѝ се случи 
рекордна стапка на невра-
ботеност и исклучително 
низок економски пораст. Во 
најголемата беспарица Пе-
тар Гошев во октомври 2005 
година здоби исклучително 
вреден имот по багателна 
цена - имот што, реално, вре-
ди повеќе од 630.000 евра, го 
платил за само 5.000 евра. По-
ранешниот гувернер „ѕидајќи 
куќа со другарите“, соѕида 
удобна хациенда во една од 
подобрите скопски населби. 

Молчи Си, ПеРо, 
Молчи Си

Ветеран во политиката, 
но никогаш не поминал 
како водата, таа тив-

ката, која брегот го рони. 
Тивок, невидлив и стати-
чен, Петар Гошев одживеа 
четириесетина години на 
политичката сцена во Ма-
кедонија. Од економски 
советник во Синдикатот на 
Македонија до гувернер на 
Народна банка. Некогаш го 
споредуваа со невестата што 
избегала од мажачка зашто 
и тој така го остави првото 
премиерско столче во неза-
висна Македонија. Велат не-
мал храброст за страница  во 
историјата. Други, пак, дека 
не успеал да состави каби-
нет. И едните и другите се 
согласуваат – неуспех.

� „и повторно, како и не-
колку пати досега, доколку 
се анализираат и случу-
вањата по референдумот, 
за прославата на плоштад 

Петар Гошев

Роден на:   
5 септември 1948 година во  
с. Пирава, Валандовско

Образование:   
Економски факултет во 
Скопје

Про фе си ја:   
политичар

‘Македонија’, како дамка 
и во актуелните денеш-
ни дејствување останаа 
прашањата каде се сите 
тие лидери што  работеа 
за државата? Зошто на 
бината ги немаше ниту 
бранко црвенковски, ниту 
Стојан андов, ниту тито 
Петковски, ниту Петар 
Гошев… Всушност, како и 
што се толкува, тие ‘прет-
поставувале’ дека нема 
да има никаква измена во 
подредената поставеност 
на Македонците во тој југо-
словенски систем“, пишува 
во еден дамнешен текст.

Во сеќавањата на почетоци-
те на македонската држава, 
мислејќи на Гошев, Љубиша 
Георгиевски ќе рече:

� ние на бината имав-
ме информација дека 
горе над „Пелистер“ има 
снајперисти. и среде го-
вор, јас не можев да из-
држам повеќе, веројатно 
од страв, веројатно од 
стрес, а најверојатно и од 
немање искуство, заста-
нав и реков: „Снајперисти, 
ќе направам пауза од де-
сет секунди да можете 
на мира да нишаните во 
мене. еве, повелете, ќе од-
бројувам во себе“. Стана 

Истиот тој како министер 
за финансии во владата на 
СДСМ ќе остане запаметен 
како човекот што го покачи 
данокот за граѓаните и ги 
зголеми цените на лековите. 

Така денес, овој неуспех 
олицетворен во поранешен 
политичар, со сиот товар на 
плеќите, си дозволи да ги на-
рече безумници докажаните 
македонски уметници, кои 
имаат еден грев – љубовта 
кон татковината, оваа суве-
рена Македонија, отцепена 
од југословенството за кое 
се врзува тој. 

Игор Дурловски, Елена Ми-
сиркова, Васил Зафирчев, Ка-
лиопи, Ванчо Петрушевски и 
другите уметници што дадоа 
поддршка на граѓанската 
иницијатива „За заедничка 
Македонија“, не зборувале со 
својот ум, туку со зобникот 
од кој зобале на сметка на 
буџетот.

�тие пејачи и глумци на 
протестите, не мислат со 
своја глава, туку мислат со 
зобникот од кој зобаат, а 
сега глумат дека ја бранат 
Македонија - изјави Гошев.

� „Господине Гошев, вие 
цицавте ли цицавте од 
транзицијата и од прива-
тизацијата, и со ‘чисти’ и 
со ‘валкани’ раце – 23 го-
дини. Откако добро си го 
распоредивте семејството 
по банки и добро котирани 
фирми, и откако незаслуж-
но од партија во партија, 
од министер на министер 
се насадивте на седумго-
дишен незаслужен мандат 
како гувернер на нбРМ, 
денес сакате да бидете и 
претседател. Многу ви е Го-
шев, многу ви е“, му порача 
и долгогодишниот новинар 
Љупчо Зиков во времето кога 
Гошев се токмеше да биде 
опозициски претседателски 
кандидат.

Затоа, Перо, молчи си како 
што секогаш си молчел кога 
требало да викнеш машки! 
� (Р.Р.)
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О ваа не де ла Ве ли ка Бри-
та ни ја ќе го акти ви ра 
чле нот 50 поч ну вај ќи 

со сво е то за ми ну ва ње од Европ-
ска та уни ја. Нај ве ро јат но ќе 
сле ду ва и втор ре фе рен дум за 
не за вис ност на Шкот ска и сѐ 
по ве ќе се шпе ку ли ра де ка Се-
вер на Ир ска, мо же би, ќе би де 
по о тво ре на за на пу шта ње на 
Ве ли ка Бри та ни ја и за спо ју ва-
ње со Ре пуб ли ка Ир ска.

Во Хо лан ди ја, дес ни ча рот Герт 
Вил дерс и не го ва та Пар ти ја на 
сло бо да та мо же да осво јат нај-
го лем дел од гла со ви те на оп-
шти те из бо ри иа ко со ра бо тка-
та на по ве ќе глав ни хо ланд ски 
пар тии, нај ве ро јат но, ќе го спре-
чи Вил дерс да дој де на власт. 
Во Фран ци ја, Ма рин ле Пен и 
неј зи ни от На ци о на лен фронт, 
ре чи си, си гур но ќе за вр шат на 
вто ро то ме сто во пр ви от круг од 
пре тсе да тел ски те из бо ри оваа 
про лет, а Ема ну ел Ма крон изг-
ле да под го твен за да ја по бе ди 
Ле Пен во вто ри от круг.

По на та му кон исток и кон се вер 
во Евро па, сѐ уште до ми ни ра ат 
гри жи те за сѐ по на мет ли ва та 
Ру си ја. Овој ме сец Швед ска об-
ја ви де ка по втор но ќе во ве де 
за дол жи те лен во ен рок, кој бе-
ше уки нат во 2010 го ди на, за да 
ја за јак не сво ја та вој ска по ра ди 
за бе ле жа на та за ка на од Мос ква. 
Фин ска, ко ја го за др жа за дол жи-
тел ни от во ен рок, спро ве ду ва 
во е ни веж би на со че ни про тив 
хи брид ни во е ни тех ни ки. Во 
бал тич ки те др жа ви, НА ТО е во 

екот на нај го ле мо то европ ско 
рас по ре ду ва ње од кра јот на Сту-
де на та вој на.

Не ис чез на ни кри за та со европ-
ска та ва лу та, всуш ност, иа ко по-
стои уште од фи нан си ска та кри-
за од 2008 го ди на, таа мо же да 
вле зе во но ва, не ста бил на фа за. 
На след ни те ита ли јан ски из бо-
ри, кои, ве ро јат но, ќе се одр жат 
во ју ни, вла ста, мо же би, ќе пад-
не во ра це те на по ли тич ки те 
пар тии што се не при ја тел ски 
на стро е ни кон оста ну ва ње во 
бло кот на ва лу та та, кој мно гу 
Ита ли јан ци го об ви ну ва ат за 
бав ни от раст и за зго ле му ва-
ње то на не вра бо те но ста.

Не се рас па ѓа сè тол ку бр зо ка ко 
што су ге ри ра ат не га тив ци те. 
Во Гер ма ни ја, ек стрем но дес ни-
чар ска та пар ти ја Ал тер на ти ва 
за Гер ма ни ја бр зо се ши ре ше, 
осо бе но во де ло ви на дла бо ко 

исфру стри ра ни от исток. Но, се-
пак, се чи ни де ка е ма ла ве ро јат-
но ста да ја освои по ли тич ка та 
моќ на из бо ри те во сеп тем ври. 
Пос лед ни те ан ке ти пред ви-
ду ва ат де ка ќе освои ед вај 11 
про цен ти од гла со ви те, во спо-
ред ба со 34 про цен ти за де мо-
хри сти ја ни те на кан це лар ка та 
Ан ге ла Мер кел и 32 про цен ти за 
неј зи ни от ри вал од со ци јал де-
мо кра ти те и про ти вкан ди дат за 
кан це лар, Мар тин Шулц.

Тоа е по тсет ник за тоа кол ку 
проб ле ми има дес ни ца та во 
Евро па. Ле ви ца та во Евро па и 
по на та му е во ха ос - се со о чу ва 
со проб ле ми те на бри тан ска та 
Ла бу ри стич ка пар ти ја или на 
фран цу ски те со ци ја ли сти. Се-
пак, са мо две европ ски зем ји, 
Ун га ри ја и Пол ска, има ат вла ди 
што мо же да се опи шат ка ко се-
ри оз на дес ни ца. Па, ду ри и тие 
че сто се ма чеа да по бе дат на 

би тки за кои мно гу ми на мис леа 
де ка се лес ни. Ко га ун гар ски от 
пре ми ер Ви ктор Ор бан по ви ка 
на ре фе рен дум за за бра на на 
на та мош ни еми гран ти над вор 
од Евро па во октом ври ми на та-
та го ди на, тој не ус пеа да до бие 
до вол но ви сок од ѕив кај гла са-
чи те.

Евро па, мо же би, не се рас па ѓа, 
но изг ле да е во со стој ба на по-
лу по сто ја на кри за. Ре чи си ед на 
де це ни ја европ ски те „са ми ти за 
кри за“, на кои ли де ри те се со-
ста ну ва ат за вре ме на ви кен ди-
те за да раз го ва ра ат за пра ша ња 
ка ко единс тве на та ва лу та или 
ре фор ми во ЕУ, беа нор ма, но 
са мо не кол ку по ка жаа пре циз ни 
ре зул та ти.

Се чи ни де ка е пра ша ње на ли-
дерс тво. И на на ци о нал но и на 
ре ги о нал но ни во, се чи ни де ка 
европ ски те ли де ри стра да ат од 

кри за на до вер ба, по пу лар ност 
и, во нај лош слу чај, по ли тич ки 
ле ги ти ми тет.

Со стој ба та на не си гур ност во 
Евро па е не што што ру ски от 
пре тсе да тел Вла ди мир Пу тин е 
по ве ќе од сре ќен да го иско ри-
сти. Мно гу ми на од на ци о нал ни те 
уста но ви за без бед но ста на Евро-
па и на САД сме та ат де ка ру ска-
та ин тер вен ци ја во Си ри ја бе ше 
де лум но со цел да се прод ла бо-
чи бе гал ска та кри за тур кај ќи ја 
по ли ти ка та на Евро па до неј зи-
ни те гра ни ци. Во нај ма ла ра ка, 
ме ди у ми те под др жа ни од Ру си ја 
со за до волс тво го раз го ру ва ат 
ог нот на не ста бил ност и ек стре-
ми зам, по не ко гаш из мис лу ва ат 
при каз ни, а по не ко гаш са мо да 
ги зго ле му ва ат и ги вло шу ва ат 
ве ќе зго ле ме ни те тен зии.

На ста ни те во САД при до не соа да 
се зго ле ми не из вес но ста. Во ин-
терв ју за „Рој терс“ ми на ти от ме-
сец, пре тсе да те лот До налд Трамп 
из не на ди мно гу ми на во Евро па 
со тоа што изра зи под др шка за 
Европ ска та уни ја и за неј зи ни те 
ин сти ту ции. Тоа е став што го де-
лат мно гу ми на прет став ни ци од 
над во реш на та по ли ти ка на САД, 
са мо за тоа што се пла шат од пос-
ле ди ци те ако се рас пад не ЕУ. Но, 
не кои од лу ѓе то око лу Трамп, осо-
бе но иде о ло зи те ка ко глав ни от 
стра тег Стив Ба нон, ја гле да ат ЕУ 
ка ко ана те ма за нив ни от све тог лед 
и би са ка ле да ви дат ка ко про па ѓа.

Оста то кот на све тот, исто та ка, 
не по ма га. Зго ле ме ни те тен зии 
ме ѓу тур ска та и хо ланд ска та вла-
да за еден отка жан тур ски по ли-
тич ки ми тинг во Ро тер дам,  при 
што тур ски от пре тсе да тел Та ип 
Ер до ган ги спо ре ди Хо лан ѓа ни-
те со на ци сти те, са мо ја за си ли ја 
под др шка та за Вил дерс. Те ро ри-
стич ки те на па ди во Бри сел, Ни ца, 
Бер лин и на дру ги ме ста или, ед-
но став но, из ве шта и те за сом не жи 
за по тен ци јал ни на па ди, ка ко тој 
во Гер ма ни ја оваа не де ла, са мо 
го пот па лу ва ат чув ство то на по-
де ле ност.

Ви стин ско то пра ша ње е да ли тој 
на ра тив ста ну ва це лос но са мо-
ис пол ну ва ње. Ток му се га, европ-
ски те ин сти ту ции раз лич но гле-
да ат на рас па дот око лу нив, но 

нив на та от пор ност, ба рем до се га, 
оста ну ва за чу ду вач ка.

Европ ски те про е кти, кои се га се под 
при ти сок - ЕУ, НА ТО, единс тве на та 
ва лу та, ду ри и ос нов ни те по ли тич ки 
ин сти ту ции и прет при ја ти ја што се-
ко ја зем ја ги упра ву ва - има ат ма ни. 
Но, тие, исто та ка, има ат до не се но 
и не кои иск лу чи тел ни ре зул та ти 
ка ко одр жу ва ње на ми рот на кон ти-
нен тот за по ве ќе од шест де це нии и 
обез бе ду ва ње на бла го со стој ба та и 
на пра ва та на нив ни те на ро ди.

Европ ска та ли бе рал на де мо кра ти ја 
че сто е ли це мер на, а по не ко гаш и 
не е фи кас на. Но, во го ле ма ме ра, 
гра ѓа ни те на зем ји те-член ки на ЕУ 
во пос лед ни те де це нии беа за шти-
те ни од не кои мно гу ло ши ра бо ти, 
осо бе но од не у ме ре ност на др жав-
на та власт, не што што не ва жи и за 
Пу тин, а ка мо ли за фа ши стич ки те 
ре жи ми во 30-ти те го ди ни од ми-
на ти от век или за со вет ски те вла ди 
што вла де е ле во Источ на Евро па за 
вре ме на Сту де на та вој на.

Но, Евро па ста ну ва сѐ по мал ку при-
ја тел ски на стро ен кон ти нент, осо-
бе но за тие што се раз лич ни, ка ко 
што бе гал ци те се га се чу ва ат во сѐ 
по у жас ни ус ло ви во по гра нич ни те 
зем ји на ЕУ ка ко Ср би ја. Исто то се 
слу чу ва и во ми грант ски те за ед ни-
ци низ це ла Евро па.

Те шко е да се ка же ка де ќе се дви-
жат ра бо ти те од ту ка. До де ка ин-
сти ту ци и те за европ ска ин те гра ци ја 
ну дат нај до бра на деж, зем ји те не 
мо же да се об ви ну ва ат за пре зе ма-
ње на ра бо ти те во свои ра це ко га 
ста ну ва збор за од бра на на са ми те 
се бе. Ед на ста ти ја во „Еко но мист“ од 
ми на та та не де ла пра ша да ли Гер ма-
ни ја е под го тве на да раз бие ед но од 
пос лед ни те и нај го ле ми та буа и да 
поч не сво ја про гра ма за нук ле ар но 
оруж је за да се за шти ти од уште по-
не из вес на та ид ни на.

Евро па не ка ко мо ра да се убе ди се-
бе си де ка ра бо ти те не се тол ку ло-
ши ка ко што изг ле да ат и да поч не 
да се дви жи по не кој оп ти ми стич ки 
пат. Во спро тив но, тие мо же да се 
вло шат и по ве ќе откол ку што не кој 
мо же да за мис ли. 

СВет

евро па на раб  
на не из вес ност,  
мо же би и  
ка та стро фа

Март 2017 го ди на е 
не при јат но вре ме да 
се би де Евро пе ец. 
Ка де и да пог лед не те, 
тра ди ци о нал ни те 
из вес но сти се 
рас па ѓа ат при 
со о чу ва ње то со 
со вр ше на бу ра 
од кри зи

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

www.republika.mk26 петок, 17 март 2017 година www.republika.mk 27петок, 17 март 2017 година



Ро ден ка ко Ванг Џа о минг 
на 4 мај 1883 го ди на, Ванг 
Ѓин гвеи ја поч нал по ли-

тич ка та ка ри е ра ка ко ле ви чар, 
бил на ви со ка по зи ци ја во Ки-
не ска та на ци о на ли стич ка пар-
ти ја – Ку о мин танг (КМТ) сѐ до 
ја пон ска та ин ва зи ја во 1937 
го ди на. То гаш ја при фа тил по-
ка на та на осво ју вач ки те вој ски 
да фор ми ра ма ри о нет ска вла да 
во Нан џинг.

Во исто ри ја та е за бе ле жан ка ко 
пре тсе да тел на ко ла бо ра ци-
о ни стич ка та вла да на Ки на, 
ко ја во Вто ра та свет ска вој на 
со ра бо ту ва ла со на ци стич ка 
Ја по ни ја. 

Ванг по чи нал во 1944 го ди на, а 
не го ви от ко ла бо ра ци о ни стич-
ки ре жим пад нал по пре да ва-
ње то на Ја по ни ја. Де нес, тој се 
сме та за кла си чен при мер на 
„хајн ѓи јан“ или пре дав ник на 
Хан-Ки не зи те. И не го во то име, 
ка ко и име то на Квис линг, е 
си но ним за пре дав ство.

По че ток

Ванг бил бли зок со ра бот ник 
на пр ви от пре тсе да тел на Ре-
публика Кина, Сун Јат Сен во 
пос лед ни те 20 го ди ни од не го-
ви от жи вот. По смрт та на Сун 
во 1925 го ди на, Ванг поч нал 
по ли тич ка бор ба про тив Чанг 
Кај-Шек за кон тро ла над Куо-
минтанг, но за гу бил.

Во вре ме то на Сун бил при-
пад ник на ле во то кри ло на 
пар ти ја та, а се истак ну вал ка-
ко од ли чен го вор ник и ве рен 
прет став ник на ки не ски от 
на ци о на ли зам. Бил за тво рен 
по ра ди за го вор за атен тат на 
ре ген тот, прин цот Чун, а на 
су де ње то ја приз нал ви на та. 
Оста нал во за твор од 1910 го-
ди на до во ста ни е то след на та 
го ди на, до вол но дол го за да 
ста не на ци о на лен хе рој по ос-
ло бо ду ва ње то.

Во ре во лу ци ја та се истак нал со 
цвр сто то  про ти ве ње на за пад-

ни от им пе ри ја ли зам, а по вој-
на та бил на не кол ку по зи ции 
во ре во лу ци о нер на та вла да на 
Сун во Гу анг жу и единс тве ни от 
од тес ни от круг со ра бот ни ци 
кои го при дру жу ва ле пре тсе-
да те лот на па ту ва ња та над вор 
од те ри то ри ја та под кон тро ла 
на  Куоминтанг. 

Иа ко се оче ку ва ло по смрт та на 
пре тсе да те лот ли дер ска та по-
зи ци ја во пар ти ја та при род но 
да му при пад не не му, мно гу му 
од мог на ла крај на та ле ви чар-
ска ори ен та ци ја, па со мал ку 
итри на и мно гу по ли ти ка во 
1926 го ди на кон тро ла та над 
пар ти ја та и над ар ми ја та ја 
пре зел Чанг Кај Шек.
От то гаш, па сѐ до 1938 го ди на 
тој дејс тву вал во опо зи ци ја со 
јас на цел ури ва ње на вла да та 
на Шек. 

Па ктот со оска та

Кон кра јот на 1938 го ди на ка ко 
пре тсе да тел на Цен трал ни от 
по ли тич ки со вет на Куомин-
тангот, Ванг го на пу шта Чон-
гкинг и за ми ну ва за Ха ној, 
Фран цу ска Ин до ки на, ка де што 

отво ре но за ста нал на стра на та 
на ја пон ски те осво ју ва чи. Мал-
ку пред Но ва го ди на Ха ној да ва 
пред лог да поч нат пре го во ри 
со Ја по ни ја, што ре зул ти ра 
со соз да ва ње на Цен трал на-
та вла да на Ре пуб ли ка Ки на 
на 30 март 1940 го ди на. Оваа 
вла да во го ле ма ме ра ќе би де 
кон тро ли ра на од Ја по ни ја. 

Во но ем ври 1940 го ди на вла да-
та на Ванг го пот пи шу ва Си но-
ја пон ски от до го вор, до ку мент 
сли чен на ја пон ски от Два е сет 
и ед но ба ра ње, за по ли тич ки, 
во е ни и еко ном ски от стап ки. 
Во ју ни 1941 го ди на, Ванг јав но 
ја ве ли ча Ја по ни ја, ја по твр ду-
ва ки не ска та нак ло ност и ја 
кри ти ку ва вла да та на Ку о мин-
танг, а во ед но ве ту ва де ка во 
со ра бо тка со ја пон ска та им-
пе ри ја ќе им се спро тив ста ви 
на ко му низ мот и на за пад ни от 
им пе ри ја ли зам. 

из бег ну ва су де ње

Во март 1944 го ди на Ванг за ми ну ва за Ја по ни ја на ле-
ку ва ње на ра на та до би е на во оби дот за атен тат во 1939 
го ди на. По чи нал во На го ја на 10 но ем ври 1944 го ди на, 
по мал ку од ед на го ди на пред Ја по ни ја да се пре да де, со 
што из бег нал да му се су ди за пре дав ство. Мно гу од не-
го ви те бли ски след бе ни ци што го до жи ве а ле кра јот на 
вој на та би ле по гу бе ни. 

Ванг е по гре бан во Нан џинг во бли зи на на мав зо ле јот на 
Сун Јат-Сен. Вед наш по по ра зот на Ја по ни ја, вла да та на 
Чанг Кај-Шек го пре се ли ла сво е то се ди ште во Нан џинг, при 
што гро бот на Ванг бил уни штен, а те ло то му би ло за па ле-
но. Де нес ме сто то ка де што бил за ко пан е од бе ле жа но со 
мал па вил јон во кој е за бе ле жан ка ко пре дав ник. � K.M.

Вла да та на на ци о на лен спас 
на ко ла бо ра ци о ни стич ка та Ре-
пуб ли ка Ки на на че ло со Ванг 
се зас но ва на три прин ци пи: 
па на зи ја ни зам, ан ти ко му ни-
зам и е на стро е на про тив Чанг 
Кај-Шек. Ванг про дол жил да 
ги одр жу ва кон та кти те со гер-
ман ски те на ци сти и ита ли јан-
ски те фа ши сти што ги вос по-
ста вил до де ка бил во ег зил.

По по че то кот на Вто ра та свет-
ска вој на ѝ пред ло жил на Ја по-
ни ја Ки на да вле зе во вој на та 
на неј зи на стра на, а во но ем-
ври 1942 го ди на Ја по ни ја се 
сог ла си ла. Во де кем ври иста та 
го ди на во То кио се срет нал со 
ја пон ски от им пе ра тор Хирохи-
то, а во по че то кот на след на та 
го ди на Ки на им об ја ви ла вој на 
на Велика Британија и на САД.  
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ни мр тов не му из бе га на су дот  
на на ро дот - Ванг Ѓин гвеи
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Мла ди те сÈ по че сто  
стра да ат од хи пер тен зи ја

здраВjе

Раз го ва ра ше | Але ксан дра М. Бун да лев ска
Фото | Де јан Стан чев ски

ПРОфеСОР д-Р МаГдаЛена ОтЉанСКа, СПЕЦИЈАЛИСТ КАРДИОЛОГ, КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА

По ве ќе од 90 от сто од мла ди те лу ѓе има ат 
при мар на есен ци јал на хи пер тен зи ја, 
че сто асо ци ра на со фа ми ли јар на исто ри ја 
за по ка чен кр вен при ти сок (еден или 
два та ро ди те ла има ат хи пер тен зи ја). 
зго ле ме на та те лес на те жи на го зго ле му ва 
ри зи кот за раз вој на хи пер тен зи ја кај 
пом ла да та по пу ла ци ја, се ка ко и стрес ни от 
на чин на жи вот има свое вли ја ние, ве ли 
про фе сор д-р От љан ска

Р а сте бро јот на мла ди лу-
ѓе во Ма ке до ни ја што 
има ат по ка чен кр вен 

при ти сок, од нос но хи пер тен-
зи ја. Тоа не е тренд са мо кај нас, 
ту ку и во све тот. Стрес, ло ши 
на ви ки во ис хра на та, по мал ку 

фи зич ка актив ност, а по ве ќе 
пред комп ју тер, ка ко и ге не ти-
ка та, мо жат да би дат при чи на 
за по ја ва на хи пер тен зи ја.

- Во пос лед ни те европ ски 
пре по ра ки за трет ман на 
ар те ри ска хи пер тен зи ја 
зна ча ен ак цент се да ва на 

не фар ко ло шки от трет ман на 
хи пер тен зи ја та, од нос но про-
ме на на жи вот ни те на ви ки, од 
ас пект на пре вен ци ја и трет ман 
на ар те ри ска та хи пер тен зи ја – 
ве ли про фе сор д-р Маг да ле на От-
љан ска, спе ци ја лист кар ди о лог 
на Кли ни ка та за кар ди о ло ги ја 
во Скоп је.

Таа об јас ну ва де ка дел од па-
ци ен ти те со зго ле мен  кр вен 
при ти сок се асимп то мат ски, 
од нос но не ма ат ни ка кви те го-
би , не се обра ќа ат на ле кар ски 
прег лед  и кај нив ди јаг но за та 
се по ста ву ва слу чај но, во тек на 
ру тин ски прег лед. Но, овие па-
ци ен ти има ат по го лем ри зик од 
не са ка ни слу чу ва ња по ра ди не-
на вре ме но то ди јаг но сти ци ра ње 
на хи пер тен зи ја та.

 Хи пер тен зи ја та до не о дам на 
се по вр зу ва ше со по во зрас ни-
те лу ѓе, но де нес, ви со ки от кр-
вен при ти сок ста ну ва се којд-
не вие и на пом ла ди те. Ка ко се 
до ве дов ме до оваа си ту а ци ја?
ОтЉанСКа: Хи пер тен зи ја та 
или по ка че ни от кр вен при ти-
сок е за бо лу ва ње што е по вр за но 
со зго ле мен кар ди о ва ску ла рен 
мор би ди тет и мор та ли тет со 
пре ва лен ци ја та од 30 до 45 от-
сто на европ ско ни во, а, се ка ко, 
и кај нас. Стап ка та на хи пер тен-
зи ја та во пос лед ни те де ка ди до-
стиг ну ва епи де ми ски раз ме ри, 
за жал оп фа ќај ќи ја и пом ла да та 
по пу ла ци ја. По ве ќе од 90 от сто 
од мла ди те лу ѓе има ат при мар на 
есен ци јал на хи пер тен зи ја, че сто 
асо ци ра на со фа ми ли јар на исто-
ри ја за по ка чен кр вен при ти сок 
(еден или два та ро ди те ла има ат 
хи пер тен зи ја). Зго ле ме на та те-
лес на те жи на го зго ле му ва ри зи-
кот за раз вој на хи пер тен зи ја кај 
пом ла да та по пу ла ци ја, се ка ко и 
стрес ни от на чин на жи вот има 
свое вли ја ние.

 Кои се симп то ми те што нѐ 
пре ду пре ду ва ат де ка ста ну-
ва збор за зго ле мен кр вен 
при ти сок?
ОтЉанСКа: Дел од па ци ен ти-
те со зго ле мен  кр вен при ти-
сок се асимп то мат ски, од нос но 
не ма ат ни ка кви те го би , не се 
обра ќа ат на ле кар ски прег-
лед  и кај нив ди јаг но за та се 
по ста ву ва слу чај но, во тек на 
ру тин ски прег лед. Овие па ци-
ен ти има ат по го лем ри зик од 
не са ка ни слу чу ва ња по ра ди 
не на вре ме но то ди јаг но сти-
ци ра ње на хи пер тен зи ја та. 
Нај че сти симп то ми што се 
по вр за ни со зго ле ме ни от  кр-
вен при ти сок се гла во бол ка, 
вр тог ла ви ца, сте га ње во ти-
лот, брм че ње во уши,  на гон 
за по вра ќа ње, град на бол ка 
и, се ка ко, при мно гу ви со ки 
вред но сти на кр вен при ти сок 
те го би те се по и зра зе ни и мо же 
да се асо ци ра ни со жи во то за-
гро зу вач ки со стој би.

 Че сто и про ме на та на вре-
ме то вли јае на при ти со кот. 
да ли си те па ци ен ти со ви сок 
кр вен при ти сок ре а ги ра ат на 
про ме на та на вре ме то?
ОтЉанСКа: Ге не рал но, не мо-
же да ка же ме де ка си те па ци ен-
ти ре а ги ра ат на вре мен ски те 
про ме ни, тоа е ин ди ви ду ал но. 
На чел но, по ни ска та над во реш-
на  тем пе ра ту ра мо же да до-
ве де до по ви со ки вред но сти 
на кр вен при ти сок. Обич но, во 
зим ски те ме се ци па ци ен ти те 
вне су ва ат по го ле ма ко ли чи на 
со ле на и мас на хра на, фи зич ки 
се по мал ку актив ни и по го ле-
ма е мож но ста за не кон тро ли-
ран кр вен при ти сок.

 Отка ко кар ди о лог ќе пре-
пи ше те ра пи ја за па ци ен тот 
што има хи пер тен зи ја, да ли 
тоа зна чи де ка таа те ра пи ја 
ќе ја при ма до кра јот на жи-
во тот?
ОтЉанСКа: Глав но, да, кај па-
ци ен ти те со при мар на есен ци-
јал на хи пер тен зи ја, те ра пи ја та 
е до жи вот на. Ва жен е сте пе-
нот на хи пер тен зи ја та, ка ко 
и кол ку па ци ен тот има жел ба 
да ги сме ни сво и те  жи вот ни 

на ви ки,а со тоа по стои мож-
ност за иск лу чу ва ње на еден 
од ан ти хи пер тен зив ни те ле-
ко ви или на ма лу ва ње на до зи-
те .Кај пом ла да та по пу ла ци ја, 
ка де што стре сот е при чи на за 
по ка че ни от кр вен при ти сок, 
ан ти хи пер тен зив на те ра пи ја 
мо же да би де за одре ден вре-
мен ски пер и од и отка ко крв-
ни от при ти сок е кон тро ли ран 
мо же да се пре ки не те ра пи ја-
та со на та мош но сле де ње на 
па ци ен тот. Но ви от те ра пи ски 
при стап на хи пер тен зив ни-
те па ци ен ти со при ме не та на 
фикс но доз ни ком би на ции на 
ле ко ви (ко га во ед на таб ле тка 
има два или три ле ка) им го 
на ма лу ва бро јот на таб ле тки-
те што тре ба да ги зе мат, а со 
тоа ја зго ле му ва ат мож но ста за 
ре дов но зе ма ње на те ра пи ја та. 
Ле ка рот е дол жен да му об јас-
ни на па ци ен тот за мож ни те 
комп ли ка ции од не ре дов но то 
зе ма ње на ан ти хи пер тен зив на 
те ра пи ја.

 Што тре ба па ци ент со хи-
пер тен зи ја да сме ни во сво-
јот жи во тен стил?
ОтЉанСКа: Во ис хра на та да 
би де кон тро ли ра но вне су ва-
ње то сол, мрс на та хра на, да 
се вни ма ва на те лес на та те-
жи на, се којд нев на фи зич ка 
актив ност, по мал ку се де ње 
на комп ју тер, спор ту ва ње. Во 
пос лед ни те европ ски пре по-
ра ки за трет ман на ар те ри ска 
хи пер тен зи ја зна ча ен ак цент 
се да ва на не фар ко ло шки от 

трет ман на хи пер тен зи ја та, од-
нос но про ме на на жи вот ни те 
на ви ки, од ас пект на пре вен-
ци ја и трет ман на ар те ри ска та 
хи пер тен зи ја.

 Кол ку го ди ни има нај ма ли-
от па ци ент со хи пер тен зи ја 
што се ле ку вал на Кли ни ка та 
на кар ди о ло ги ја? По стои ли 
та ква ста ти сти ка и има ли 
ре ги стар за та кви па ци ен ти?
ОтЉанСКа: Па ци ен ти те до 14 
го ди ни се тре ти ра ат на Кли ни-
ка та за дет ски бо ле сти, до де ка 
над 14 го ди ни на Уни вер зи тет-
ска та кли ни ка за кар ди о ло ги ја. 
За се га не ма ре ги стар, што не 
зна чи де ка во ид ни на не ма да 
се на пра ви. Би ле хос пи та ли-
зи ра ни пом ла ди па ци ен ти од 
17 го ди ни, но со се кун дар на 
фор ма на хи пер тен зи ја.

 Мо жат ли па ци ен ти те со 
хи пер тен зи ја да има ат долг, 
ква ли те тен и ис пол ни те лен 
жи вот?
ОтЉанСКа: Да, се ка ко, па-
ци ен ти те кај кои е ди јаг но-
сти ци ра на хи пер тен зи ја та со 
комп лет на ева лу а ци ја на па-
ци ен тот, не го ви от про фил на 
ри зик, со од ве тен те ра пи ски 
при стап, комп лет но ис ле ду-
ва ње и сле де ње има ат по ма ла 
мож ност за не са ка ни слу чу ва-
ња, а, се ка ко, и на вре ме но то 
и ре дов но зе ма ње на ан ти-
хи пер тен зив на та те ра пи ја ги 
пре ве ни ра оште ту ва ња та на 
ор га ни те и обез бе ду ва долг и 
ква ли те тен жи вот. 

Дел од па ци-
ен ти те со зго-
ле мен  кр вен 
при ти сок се 
асимп то мат-
ски, од нос но 
не ма ат ни ка-

кви те го би , не 
се обра ќа ат 
на ле кар ски 

прег лед  и кај 
нив ди јаг но за-
та се по ста ву-
ва слу чај но, во 
тек на ру тин-
ски прег лед. 

Овие па ци ен ти 
има ат по го лем 
ри зик од не са-
ка ни слу чу ва-
ња по ра ди не 
на вре ме но то 
ди јаг но сти ци-
ра ње на хи-

пер тен зи ја та
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де нес жи ве ам мир но и спо кој но. ка ко пи ја нист што 
сви ри на се ка де низ све тот, нај го ле ми от мир го на о ѓам 
ко га ќе се вра там до ма. до ма не чув ству вам  при ти сок 
во вр ска со на ста пи те, ту ку, ед но став но, гле дам те ле ви
зи ја и не мис лам на ни што. со же на ми и со мо е то ку че 
оди ме на па за ру ва ње, про ше тки во шу ма и по крај мо ре
то. раз го ва ра ме за се којд нев ни те ми и пра ви ме обич ни 
ра бо ти. та ка го на о ѓам сво јот мир, ве ли клај дер ман во 
ин терв ју за „ре пуб ли ка“

Да се би де принц  
на ро ман ти ка та  
по не ко гаш е  
на ви сти на на пор но

Ри чард Клај дер ман е фран цу ски 
умет ник, кој со ре корд на про даж-
ба на ал бу ми го има по пу ла ри зи-

ра но пи ја но то во све тот по ве ќе од кој 
би ло по Бе то вен. За пи шан е во Ги ни со-
ва та кни га на ре кор ди ка ко нај ус пе шен 
пи ја нист со про да де ни 90 ми ли о ни 
ал бу ми во све тот. Клај дер ман, во при-
друж ба на жи чен октет, на пр ви и на 
вто ри април ќе одр жи кон цер ти во 
Ма ке дон ска та опе ра и ба лет во Скоп је.

Клај дер ман е уште поз нат и ка ко 
принц на ро ман ти ка та по ра ди не го-
ви от стил на из вед ба на ком по зи ци-
и те. Тој ги пол ни са ли те и ста ди о ни те 
уште од 1976 го ди на ко га не го ви от 
прв сингл „Ба ла да за Аде ли на“, ком-
по ни ран од не го ви от про ду цент Пол 
де Се не вил до стиг на про даж ба од 22 
ми ли о ни ко пии во 38 зем ји.

От то гаш Клај дер ман сни мил по ве ќе 
од ил ја да ме ло дии со што ста нал еден 
од нај ус пеш ни те ин стру мен тал ни ре-
про ду ктив ни умет ни ци во све тот со 
про да де ни 90 ми ли о ни ал бу ми. 

Кон цер ти те во Скоп је се ре а ли зи ра ат 
со под др шка на Ми ни стерс тво то за 
кул ту ра во рам ки те на про гра ма та за 
под др шка на про е кти од на ци о на лен 
ин те рес во му зич ко-сцен ска та деј ност 
за 2017 го ди на.

Раз го ва ра ше | Але ксан дра М. Бун да лев ска
Фо то | при ват на ар хи ва

ВО МОб дО а Ѓа на ЈуС ПеШ ни От Пи Ја ниСт ВО СВе тОт, Ри ЧаРд КЛаЈ деР Ман
Во ин терв ју за „Ре пуб ли ка“ Клај дер ман 
го во ри за тоа ка ко на ста на ла „Ба ла да 
за Аде ли на“, за не го ва та ка ри е ра, за 
кон цер ти те, за ужи ва ње то во жи во тот 
де нес и за ро ман ти ка та.

� Гос по ди не Клај дер ман, прв пат до-
а ѓа те во Ма ке до ни ја за да одр жи те 
кон церт кај нас. Што оче ку ва те?
КЛаЈ деР Ман: Јас ед наш на ста пу вав 
во Скоп је, но тоа бе ше одам на. Искре-
но, не се се ќа вам мно гу на гра дот, но 
за тоа ќе ми би де за до волс тво по втор-
но да го разг ле дам. Еве ќе ре чам, ќе 
ми би де за до волс тво по втор но да го 
откри јам Скоп је. 

� да ли сте за поз на е ни со ма ке дон-
ска та кла сич на му зи ка? Поз на ва те 
ли не кој ма ке дон ски ком по зи тор?
КЛаЈ деР Ман: Не сум за поз на ен, но, 
де фи ни тив но, ве ру вам де ка на се ка де 
низ све тот по сто јат ком по зи то ри што 
не се тол ку поз на ти. Се ко гаш ве лам 
де ка јас сум нај поз на ти от пи ја нист 
на све тот за тоа што лу ѓе то ме има ат 
ви де но на те ле ви зи ја, но тоа не зна чи 
де ка сум и нај ква ли те тен. Убе ден сум 
де ка по сто јат го лем број ком по зи то ри 
и из ве ду ва чи што се на по ви со ко про-
фе си о нал но ни во од ме не, но не ма ле 
сре ќа све тот да слуш не за нив. Се ка де 
ка де што го сту вам се за поз на вам со 
до маш на та му зи ка, па та ка ќе би де и 
овој пат ко га ќе дој дам во Ма ке до ни ја.

� По „ба ла да за аде ли на“ Ва ши от 
жи вот ра ди кал но се сме ни. Си гур но 
от то гаш па ме ти те уба ви мо мен ти.
КЛаЈ деР Ман: Еден од мо и те про ду-
цен ти ја на пи ша оваа ба ла да и ја име-
ну ва ше по сво ја та ќер ка, ко ја се ви ка 
Аде ли на. Не мо жев ме ни да прет по-
ста ви ме де ка ќе до жи вее тол ку го лем 
ус пех. Се се ќа вам ко га еден мој про-
ду цент ми ре че де ка тре ба да би де ме 
среќ ни со ма кси мум 20.000 про да де ни 
при ме ро ци. На кра јот се про да доа 22 
ми ли о ни при ме ро ци низ све тот. Се ка-
ко де ка по ова жи во тот комп лет но ми 
се про ме ни. Не ма сом неж де ка „Ба ла-
да та за Аде ли на“ ми ја отво ри вра та та 
кон свет ска ка ри е ра.

� Во вр вот на ва ша та ка ри е ра има вте 
и по 200 кон цер ти во 250 де на во 
го ди на та. Ка ко се из др жу ва та кво 
тем по на ра бо та?
КЛаЈ деР Ман: Се се ќа вам на пр ви от 
кон церт на кој на ста пу вав. Тоа бе ше во 
1979 го ди на во Ви е на и во тоа вре ме, 
ни ту јас, ни ту мо и те про ду цен ти не 
мо жев ме да за мис ли ме де ка 38 го ди ни 
по доц на ќе из ве дам по ве ќе од 5.000 

кон цер ти низ све тот. Ужи вав из во-
нред ни мож но сти да би дам по ка нет 
низ мно гу зем ји во све тот - од Евро па 
до Аме ри ка, од Ази ја до Ав стра ли ја. 
От та му це ли от тој ха ос не ми ни доз-
во ли да раз мис лу вам за тем по то, ед-
но став но го пра вев тоа со љу бов и со 
за до волс тво, ве ро јат но за тоа и не ја 
по чув ству вав те жи на та.

� Ка ков жи вот жи ве е те де нес?
КЛаЈ деР Ман: Де нес жи ве ам мир но 
и спо кој но. Ка ко пи ја нист што сви ри 
на се ка де низ све тот, нај го ле ми от мир 
го на о ѓам ко га ќе се вра там до ма. До ма 
не чув ству вам  при ти сок во вр ска со 
на ста пи те, ту ку, ед но став но, гле дам 
те ле ви зи ја и не мис лам на ни што. Со 
же на ми и со мо е то ку че оди ме на па-
за ру ва ње, про ше тки во шу ма и по крај 
мо ре то.  Раз го ва ра ме за се којд нев ни 
те ми и пра ви ме обич ни ра бо ти. Та ка 
го на о ѓам сво јот мир.

� Ва ши те кон цер ти се ви стин ско 
ужи ва ње и спе ктакл. Што ќе от-
сви ри те за ма ке дон ска та пуб ли ка?
КЛаЈ деР Ман: Ед но став но, мо жам 
да се по вр зам со пуб ли ка та, а сме там 
де ка тоа е нај бит но. Не оче ку вам ни-
што пред кон цер ти те, се пре пу штам на 
мо мен тот, а тоа се ко гаш се по ка жа ло 
ка ко ус пеш на фор му ла за за до волс тво 
кај пуб ли ка та.

� Вие сте поз нат ка ко принц на ро-
ман ти ка та. има ли де нес ро ман ти ка 
во на ши от жи вот?

КЛаЈ деР Ман:Ка ко што ста ре ам по ве-
ќе се гри жам за сме тки те откол ку за ро-
ман ти ка та. Се ка ко де ка има ро ман ти ка 
во на ши от жи вот, таа до а ѓа со љу бо вта, 
но со го ди ни те сѐ по ве ќе се на ма лу ва. 
Да се би де принц на ро ман ти ка та по-
не ко гаш е, на ви сти на, на пор но.

� Кои се кон цер ти те што ни ко гаш 
не ма да ги за бо ра ви те?
КЛаЈ деР Ман: Мо и те пр ви кон цер ти, 
ко га сѐ уште не зна ев што ми се слу-
чу ва. Поч нав да на ста пу вам во То кио. 
Кон цер ти те та му, на ви сти на, ми беа 
ви стин ско за до волс тво. Пред сѐ, по-
ра ди тоа што ми се до па ѓа овој град, 
а лу ѓе то на ули ца ме пре поз на ваа. Ме 
за ста ну ваа на ули ца и ми ве леа: „Здра-
во Ри чард” . Гра дот е тол ку го лем и ха-
о ти чен, а јас се чув ству вав пре крас но.

� Ве ру ва те уште во ро ман ти ка? Освен 
за пуб ли ка, во кон церт ни са ли, Вие 
во Лон дон во зо о ло шка та гра ди на 
им сви ре вте во жи во на за гро зе ни те 
ви до ви жел ки од Га ла па гос со цел 
да им по мог не те да се разм но жат?
КЛаЈ деР Ман: Го лем љу би тел сум на 
жи вот ни те. Мо е то ку че се ко гаш се ди 
до ме не ко га сви рам на мо јот кла вир. 
От та му ве ру вам де ка на ка ков би ло 
на чин му зи ка та им вли јае на жи вот-
ни те. За тоа и ја при фа тив по ка на та за 
оваа ин те рес на иде ја. До пол ни тел но 
на тоа зо о ло шка та бе ше ин те рес на и 
за ме не ова бе ше ед но мно гу по и на кво 
искус тво, кое ми при чи ни огром но 
за до волс тво. �
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Пишува |  Не ве на По пов ска

некако ми дојде 
природно да свирам 

саксофон. знаев дека 
ќе бидам класичен 
соло саксофонист 

уште од првиот момент 
кога го зедов в рака 

инструментот, се 
потсетува ејми диксон 

во едно интервју

КулТуРА

Алхемија меѓу филмската музика  
и необичниот сон на саксофонот
Македонската филхармо-

нија продолжи да ја из-
ненадува публиката со 

одлични настапи и концерти 
на кои како солисти гостуваат 
светски ѕвезди. Овој пат концер-
тот насловен „Алхемија“ беше 
посветен на жените по повод 
празникот 8 Март, а гостинка 
беше ѕвездата на саксофон Ејми 
Диксон од Австралија.

Станува збор за изведувачка 
која досега двапати била номи-
нирана за престижната награда 
„Греми“ и која е една од најдо-
брите саксофонистки денес. Таа 
е првата саксофонистка и прва-
та Австралијка што ја добила 
наградата „Класик Брит“, а во 
Скопје првпат го изведе Кон-
цертот за амплифицирана обоа 
и оркестар од современиот ав-
стралиски композитор Греам 
Коне - „Забава за време на лет“.

� Греам Коне го краси музич-
ки индивидуализам. неговите 
дела се создадени во слобо-
ден стил, а инспирирани се 
од поп-културата што е пре-
познатлива за австралија. 
неговиот концерт „Забава 
за време на лет“ („Inflight 
Entertainment“) за амплифи-
цирана обоа и оркестар уште 
на самата премиера предизви-
кал сензација поради „филм-
ската“ обоеност на партитура-
та, но и поради специфичните 
технички сегменти, кои од 
солистот бараат виртуозност. 
делото поседува експресивна 
драматургија и заразен рит-
мички пулс - вели неговиот 
брат, писателот Џејмс Коне.

Мегапопуларната Ејми Диксон 
се фокусира на современата и на 
филмската музика, и во нејзини-
от репертоар се наоѓаат дела на 
врвни современи композитори, 
како Филип Глас, Мајкл Најман, 
Мајкл Кејмен, Џон Вилијамс...

МаКедОнСКата фиЛХаРМОниЈа наСтаПи СО ѕВеЗдата на СаКСОфОн еЈМи диКСОн

� таа има индивидуален и не-
обичен тон... нејзините фрази 
прекрасно завршуваат, нејзи-
ната контрола на динамиката 
е бескрајно суптилна - напиша 
магазинот „Грамофон“ за Ејми 
Диксон, една од најдобрите сак-
софонистки денес. 

Концертот „Алхемија“ донесе 
музика со филмска магија, под 
диригентската палка на врвни-
от маестро Кејс Скалионе. Пре-
миерно беше изведено делото 
„Четири парафрази за симфо-
ниски оркестар“ од младата 
македонска композиторка Теа 
Богатинова, како и Симфонија-
та бр. 6 наречена „Пасторална“ 
од музичкиот гениј Лудвиг ван 
Бетовен.

� Скалионе постојано ги им-
пресионира оркестрите од 
целиот свет со сензитивни и 
внимателни изведби на му-
зичките дела. тој е авантурист 
и сака да истражува нови из-
рази, па така неговиот репер-
тоар вклучува дела од Моцарт 
до Лигети, меѓу нив и повеќе 
светски премиери, заклучно 

со премиерата на симфо-
нијата „доктор атомик“ од 
Џон адамс во Лос анџелес 
со дебитантскиот оркестар 
составен од млади музичари - 
истакнуваат критичарите.

Ејми Диксон, всушност, е првата 
саксофонистка и првата Австра-
лијка што ја добила наградата 
„Класик Брит“ откако го обја-
ви својот трет албум „Dusk and 
Dawn“, кој беше на водечко место 
во Велика Британија. 

Во јануари 2016 година, Дик-
сон беше именувана за млада 
Австралијка на годината во 
Британија. Нејзиниот репер-
тоар е строго ориентиран на 
нејзината страст за нова му-
зика, таа е целосно посветена 
на нови дела, особено на оние 
создавани за саксофон. Во мо-
ментов, Ејми Диксон живее и 
твори во Лондон, но е родена 
во Сиднеј, Австралија, каде што 
на шест години почнува да зема 
часови по саксофон. 

�  Во музичкото училиште ми 
дадоа одвратен инструмент, 
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кој, најверојатно, не беше 
измиен 30 години. никогаш 
нема да го заборавам позеле-
нетиот дел од инструментот 
кој требаше да го ставам во 
уста. Всушност, изненадена 
сум, како не умрев од некоја 
зараза. но, саксофонот беше 
многу полесен за мене от-
колку пијаното. некако ми 
дојде природно да свирам 
саксофон. Знаев дека ќе би-
дам класичен соло-саксофо-
нист уште од првиот момент 
кога го зедов в рака инстру-
ментот - се потсетува Ејми во 
едно интервју.

Својот прв концертен настап го 
има на 16 години, а две годи-
ни подоцна ја прави и првата 
снимка како солист со Симфо-
нискиот оркестар на Сиднеј. Таа 
година се сели во Лондон за да 
студира на Кралскиот колеџ за 
музика, а потоа и на Конзерва-
ториумот во Амстердам. 

�  израснав симултано сви-
рејќи во училишниот оркес-

тар и во Симфонискиот оркес-
тар на Конзерваториумот во 
Сиднеј. никогаш не мислев 
дека нешто е невообичаено 
или не е „кул“. Сето тоа беше 
музика и сето тоа постоеше - 
вели Диксон.

Добитничка е на значајни на-
гради, кои ретко одат во рацете 
на саксофонистите. Настапува 
како солист низ светот со врв-
ни оркестри, во „Ројал Алберт 
хол“, во „Сиднеј опера хаус“ или 
во „Концертхаус“ во Виена, но и 
како камерен музичар. 

Во 2015 година се придружу-
ва на Шкотскиот ансамбл на 
турнеја низ Британија, која 
вклучува концерти во Единб-
ург, Глазгов и во Лондон и кои 
оставаат силен впечаток во 
јавноста. 

�  Саксофонот на ејми диксон 
има топол, возвишен и експре-
сивен тон што може да стопи и 
камен - вели една од критиките 
во „Хералд Скотланд“.

Таа снима за „Сони класикс“ 
и досега има реализирано 
шест албуми, чиишто извед-
би на дела, особено „Spiegel 
im Spiegel“ од Арво Парт, Кон-
цертите за виолина од Филип 
Глас, делата на Џон Тавенер и 
на Мајкл Најман сместени на 
албумот од 2009 година, како 
и делата на Џон Вилијамс или 
Мајкл Кејмен од албумот „Catch 
Me If You Can“, се оценети како 
врвни. Нејзините изведби ги 
красат и некои од најдобрите 
филмски остварувања.

�  Се, разбира дека постои 
економски аспект во сето 
тоа. Многу е скапо да се сни-
ми албум и би било мошне 
романтично да се мисли по-
инаку. Како музичар, треба 
да се обидете тоа да им се 
допадне на луѓето што ин-
вестираат пари во музиката. 
Јас едноставно се обидувам 
да ја одржам идејата за тоа 
што го сакам, без оглед на му-
зиката што ја изведувам - ќе 
рече Ејми. �
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ниеден маж не направи 
да се чувствувам 
толку добро, колку 
што правеше мојата 
публика 
Џенис Џоплин  

божица на музиката и на автодеструктивноста
Пишува |  Сотир Костов 

Џенис Џоплин е некруниса-
на кралица на блузот  и на 
хипи-движењето. Најта-

лентираната пејачка на сите 
времиња. Прва и ненадмината 
женска легенда на рокенролот. 
Девојка што на музиката ѝ даде 
сѐ, а од неа доби толку малку. 
Нејзиниот прекар е Перл (Би-
сер). Најблескав бисер на му-
зиката. Затоа, едно е сигурно, 
таа е највпечатлива членка на 
„Трагичниот клуб 27“, порочни 
спринтери, кои не ги интереси-
раат дисциплините на долги 
патеки, каков што е животот, 
бидејќи согореа во славата до 
својата 27. година. Друштво, 
во тој трагичен клуб ѝ прават 
Џим Морисон, Џими Хендрикс 
и Џејмс Дин. Таа прерано по-
чина, но нејзиниот апсолутно 
неповторлив вокал и бесмртни-
те хитови „Cry Baby“, „Mercedes 
Benz“, „Piece of My Heart“ и не-
веројатните интерпретации 
на „Summertime“ и на „Me and 
Babby McGee“, ја променија ис-
торијата на музиката, а неа ја 
воведоа во вечноста. 

Родена е во Тексас, гратчето 
Порт Артур, каде што никогаш 
не се чувствувала среќна. Во учи-
лиштето соучениците ја навре-
дувале, ја исмејувале бидејќи 
била премногу дебела, а според 
некои и грда, па од тие причини 

многу рано го напушта својот 
роден град. Растела неприспо-
собена во зафрлениот Тексас и 
имала силна желба да направи 
нешто од себе и да побегне од 
духовната пустина со која била 
опкружена. Подоцна, кога ќе 
стане славна, ќе изјави дека ос-
новна причина за тоа било што 
со главата и со мислите била на 
сосема друго место, и ќе додаде 
дека што и да се случувало, не 
се случувало таму. Рано почнала 
да се  занимава со сликарство, 
главно се дружелa со бунтовни-
ци, а ја интересиралe претеж-
но неконвенционални работи. 

Како многу млада се охрабрила 
да биде поинаква. Различна од 
другите. Одела боса и на бината, 
исто така, настапувала боса кога 
ѝ се допаѓало тоа. Носела фар-
мерки „левис“ бидејќи во нив се 
чувствувала поудобно, а на уни-
верзитетот на предавања одела 
без градник. Негувајќи го својот 
бунтовен дух, Џоплин, од една 
страна, се угледа на големите 
херои на блузот, а од друга стра-
на, на декадентните бит поети и 
писатели. По заминувањето од 
Порт Артур продолжува да жи-
вее во Сан Франциско, каде што 
сериозно почнува да се занимава 
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со музика. Пеењето блуз ѝ изгле-
дало како најдобар излез. За жал, 
нашла и други излези, како што 
е лажниот сјај на дрогирањето. 
Повремено употребувала херо-
ин, најчесто една комбинација со 
бурбон таканаречена „јужњачка 
утеха“, а си играла и со други пси-
хоактивни супстанции, па така 
ќе остане запаметена како прва 
јавна личност што станала зави-
сна од метамфетамин. 

Се памети нејзиниот впечатлив 
настап во салата „Авалон“, во 
Сан Франциско на 4 јуни 1966 
година, заедно со групата „Биг 
брадр анд д холдинг компани“. 
Тогаш, никој не помисли, ниту 
предвиде, дека наредните че-
тири години ќе бидат целиот 
нејзин живот. Следната година, 
по спектакуларниот настап на 
фестивалот во Монтереј, целото 
хипи-движење ќе биде одушеве-
но од неверојатниот глас на Џо-
плин, која ќе биде прогласена за 
талент што не познава граници. 
За тоа што Џоплин го изведу-
ваше на сцената во Монтереј, 
слободно може да се каже дека 
светот на рокот никогаш порано 
ниту го видел ниту слушнал 
нешто слично. Таа беше толку 
моќна и толку поинаква од дру-
гите. На публиката ѝ ги даваше 
сите свои емоции. По тој настап 
ја нарекоа најдобра рок-пејачка 
што дотогаш е видена. Нејзи-
ната спонтаност, природност 
и сексуалност се покажаа како 
неодоливи. Едноставно, по тој 
настап, таа стана вистински 
рок-суперѕвезда. Џоплин, исто 
како и Елвис, одбиваше да ги 
почитува границите што ги на-
метнуваше општествената заед-
ница. Елвис на белите момчиња 
им даваше можност да изгледаат 
како мачо-одметници, а Џоплин 
со својот провокативен сексапи-
лен стил на белите девојки им 
понуди широк дијапазон за из-
разување. Таа, буквално, постоја-
но беше на работ на сечилото. 
Реално, самата беше раб на ме-
чот што сечеше. Целиот нејзин 
живот е мечтаење, желба, очај и 
отуѓеност. Љубовниот живот на 
Џенис Џоплин, иако секогаш врз 
себе имал сенка на катастрофа, 
бил прилично богат, или, пои-
наку кажано, вклучувал многу 
личности – главно момчиња, 

но и по некоја девојка. Позната 
е нејзината кратка романса со 
пејачот, поетот и секс-симболот 
Џим Морисон, како и љубовна-
та врска со Крис Кристоферсон, 
славниот кантавтор и актер, кој 
е автор на една од песните што 
Џоплин ја издигнаа во ѕвезда 
– „Me and Babby McGee“. Инаку 
била свршена двапати: првиот 
пат со Питер де Бланк, а втори-
от пат со Сет Морган, нејзиното 
последно момче, кое било шест 
години помладо од неа. 

Позната е по тоа што јавно го иг-
норираше државниот естаблиш-
мент и по тоа што уште појавно 
ги прекршуваше конвенционал-
ните правила на пуританците во 
САД. Џенис со пеењето, живот-
ниот стил, ставот на бината, сек-
суалноста и нејзиниот отровен 
јазик направи многу за родовата 
рамноправност. Иако длабоко 
во неа се криеше осамената 
тинејџерка од провинцијата 
оптоварена со комплекси, таа 
како лавица се бореше за слобо-

дата на изразување, независ-
носта на младите и правото тие 
да имаат свој став. Беше еден 
од предводниците на револу-
цијата од 60-тите години на 20 
век. Тоа беше нејзината борба 
против авторитетот, глупоста, 
лакомоста и медиокритетите. 
Таа и согори во таквата борба. 
По којзнае кој пат револуцијата 
го изеде своето најмило чедо. 
Џенис Џоплин е најочигледни-
от, најпочитуван и најиздаван 
музички бездомник на 60-тите 
години од минатиот век. Заед-
но со многу битници (личности 
што се противат на сите видови 
конвенции) од времето на хи-
пи-револуцијата и „децата на 
цвеќето“, угледувајќи се на Џек 
Керуак, Џоплин помина години 
на патот удирајќи ги темелите 
на движењето познато како кон-
тракултура (култура на спро-
тивставување на општествени-
те норми и традицијата). Беше 
слободна и пркосна. Како таква 
таа беше ничија. Само своја. За 
своите музички карактеристи-
ки често знаеше да каже дека 
ужива кога публиката ги прати 
нејзините чувства, а најмногу 
е задоволна кога таа самата ќе 
ја почувствува енергијата, која 
струи низ неа и оди кон публи-
ката. Со своето однесување се 
трудеше да ја одржи репутација-
та на голем бунтовник. Така и 
го заслужи статусот на икона 
на најслободоумна жена на 60-
тите години од 20 век. Нејзина 
омилена песна беше „It’s Life“ во 
која пее за тоа дека човек секо-
гаш на крајот останува со куси 
ракави. Неверојатно грозно чув-
ство на осаменост го следеше 

нејзиниот успех. Чувствуваше 
дека е несакана и непожелна. 
Ќе остане запаметена како 
најдобра светска блуз-пејачка. 
Таа беше уметничка. Го искажа 
женскиот бес и разочарувањето 
на многу жени, неколку години 
пред феминизмот да ги озакони.

По нејзиниот триумфален на-
стап во „Алберт хол“ во Лондон, 
1969 година, таа ги доби, може-
би, најдобрите критики во исто-
ријата на музиката: Soul (душа) 
е тоа што е Џенис ( магазинот 
„Диск“); Џоплин ги проби ѕидо-
вите на британската резервира-
ност, ја отпушти публиката, но и 
ја растресе, ги отвори очите на 
сите и ги полуди (Мелоди Меј-
кер). Во шоуто на Дик Кавет, 
само неколку месеци пред неј-
зината смрт, Џоплин изјави дека 
мажите секогаш земаат малку 
повеќе отколку што се подгот-
вени да дадат. Нејзе, просто, ја 
убиваше таа машка доминација. 
Можеби тоа е и причината што 
во своите познати музички хито-
ви „Ball and Chain“ и „Piece of My 
Heart“ пееше за неизбежноста 
на судбината жените да бидат 
заебани од мажите. 

Џенис беше феминистка, би-
сексуалка и икона на 60-тите 
години од минатиот век, но 
најверојатно најмногу ќе биде 
запаметена како трагична жрт-
ва, една од најспектакуларните 
„drama queens“ на 20 век, како 
што запиша еден музички кри-
тичар во „Њујорк тајмс“. Таа 
имаше врвна интелегенција и 
уметничка душа. Пејачот Крис  
Вилијамсон за неа ќе каже дека 
тоа што таа го пееше никој пред 
неа нешто слично не испеа. Тоа 
е резултат на моќниот вокал на 
Џоплин. А таа, Џоплин, со своја-
та песна ја покажуваше својата 
тага. Таа не пееше само по но-
тите. Умееше да ја фати сушти-
ната на музиката. Секс-божица 
на контракултурата. Нејзиниот 
имиџ беше имиџ на спектаку-
ларна намачена блуз-дива. На 
сцената беше најубедлива, во 
моментите кога возбудено со 
својот глас впливува во нејзина-
та музичка и животна нирвана. 
Кога ја пееше „Piece of My Heart“, 
нејзиниот глас одушевуваше, 
звучеше решително на начин 

како дотогаш не сме слушнале 
од некоја бела пејачка. Кога, пак, 
ја изведува „Summertime“ чиниш 
го слушаш нејзиниот страв и неј-
зината радост додека ги крши 
сите правила. Јас во нејзината 
музика и денес ја слушам слобо-
дата, која, според мене, беше и 
нејзината порака. Не беше среќ-
на, но веруваше во бунтот и ги 
промени правилата за сите нас. 
Во таа смисла, таа е и голем по-
бедник, поголем отколку што 
кога било и самата можела да 
се надева дека ќе биде. 

Сакаше да го скандализира све-
тот што ја отфрлуваше. Често во 
тоа и успеваше. Благо речено, 

се облекуваше многу чудно, на 
себе ставаше ракавици, најраз-
лична бижутерија, лента за коса, 
така што изгледаше дека има 
извонреден талент за прона-
оѓање најдречливи бои. Луѓето 
од модата се чудеа на нејзиниот 
невкус. Пиеше, лумпуваше, не се 
грижеше многу за однесувањето 
на јавни места, работеше што 
сакаше. Им се потсмеваше на по-
ставените правила, ги игнорира-
ше, правеше сопствени правила, 
па дури и нив ги прекршуваше. 
Не бараше многу. Само бараше 
луѓето да ја сакаат. Љубовта ѝ 
беше потребна. Очајнички ја 
бараше. Џоплин знаеше да пее. 
Низ своите песни се искажуваше 
самата себе. Преку нив сакаше и 
бараше да биде сакана. Бегаше 
во музиката или, пак, ѝ се враќа-
ше, само таа го знае тоа, но едно е 
сигурно: во музиката ги бараше 
световите што не успеваше да ги 
пронајде во родниот град Порт 
Артур, во Сан Франциско, во 
Њујорк, во хероинот или во ал-
кохолот. Низ музиката ги сакаше 
луѓето. А таа, музиката, само де-
лумно ѝ ја враќаше љубовта. Со 
песната ја сакаа илјадници луѓе, 
без неа беше осамена. Пред са-
мата смрт стана неизлечив нар-
коман, зависен алкохоличар и 
многу талентиран жив мртовец.

Музичка ѕвезда што беше и 
просечен граѓанин и хипик и 
ангел од пеколот, и уметник, 
и дилетант, и интелектуалец, 
и кловн, и ѕвезда, и скитник, 
и лоша риба и убавица, и нар-
команка, и козервативец, и 
пацифист, и борец, и циник, и 
вљубена, и провинцијалка, и 
граѓанин на светот. Како ѝ успеа 
сето тоа? Прво, израсна од неј-
зините неконтролирани песни, 
многубројните недоразбирања, 
дрогата и алкохолот. Потоа,  се 
претвори во прототип на не-
запирлива хероина на своето 
време. На крајот, Џенис стана 
жртва за сопствениот публици-
тет. Можеби затоа пред крајот 
на својот живот стана и мрач-
на икона на алкохолизмот и на 
дрогите. Нејзината трагична 
смрт во неугледниот холивуд-
ски „Ланмарк хотел“, претставу-
ва трагично завршено бегство 
во светот на современата Алиса 
во земјата на чудата. �

По секој метеж јас 
си заминувам дома 
многу осамена 
Џенис Џоплин  

Се обидувам да им кажам  
на луѓето дека и белците 

имаат душа  
Џенис Џоплин  
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Ќе се сети ли некој  
на нас ако самите  
се заборавиме?
Пишува |  Марина Костовска

Како што може да направи текст 
и мелодија нашиот народ, не 
може никој никогаш и никаде 

да направи, порача во едно од нејзи-
ните последни интервјуа доајенот на 
македонската народна музика, Вања 
Лазарова.

И вистина е. Овие стихови сите ги зна-
еме, а нејзиниот е глас што сите го 
препознаваме. Вања Лазарова е име 
што ни значи на сите. 

Родена на 27 април 1930 година во 
кратовското село Страцин, Вања Ла-
зарова растe во музичко семејство. 
Првите настапи ги имала во хорот на 
учителската школа, а соло не пеела 
затоа што била многу срамежлива, 
како што призна во една пригода.

„Со маки Сум Се родила,
Со жалоСти јаС ќе Си умрам.

маките да ми ги напишете
озгора на гробот мој“ 

� на еден фолклорен натпревар 
чичко таки, од тогашното Радио 
Скопје, ме слушнал како пеам и 
ме натера да одам во белград на 
фестивал. таму ја испеав песната 
„Легнала Ѓурѓа на рамно гумно“ и 
го освоив првото место. Вања Ла-
зарова од Македонија доби златен 
медал. и така почна – раскажува 
Лазарова за нејзиниот прв настап, не-
каде во 1947-48 година во интервјуто 
со наслов „Изворен сензибилитет во 
атомското време“ во списанието „Арт 
Република“, во бројот 5, од февруари 
2006 година.

По завршувањето на учителското учи-
лиште, станува играорка во „Танец“, 
каде што продолжува да пее само во 
дует, сѐ додека не останува единствен 

женски вокал и е, како што вели, при-
нудена да пее сама.

Со „Танец“ го шета светот и ја прет-
ставува македонската изворна песна. 
Овации собира и во „Алберт хол“, каде 
што пеела пред кралицата Елизабета 
Втора и пред Винсент Черчил.

� По настапот нѐ чекаше публика 
која сакаше наши автограми, а 
весниците беа полни со пофални 
зборови за нашиот настап и за ма-
кедонскиот фолклор. настапував 
пред многу значајни личности, пред 
државници и аристократи, а морам 
да признам дека имав желба да на-
стапам пред претседателот на не-
когашната СфРЈ, но таа желба не ми 
се оствари... - вели Лазарова во едно 
од ретките интервјуа за „Македонска 
нација“ во 2010 година.

Вања Лазарова пеела со различни 
фолклорни ансамбли. Била член на 
ансамблот на Македонската радио-те-
левизија, а има настапувано и со Маке-
донската филхармонија. Таа е првата 
македонска пејачка која има сниме-
но плочи за најголемите издавачки 
куќи „Полиграм“ (Poligram) и „Филипс“ 
(Philips). Добитник е на повеќе меѓу-
народни музички награди.

Голем е нејзиниот придонес во музика-
та од филмот „Пред дождот“ на Милчо 

Манчевски, кој доби награда „Златен 
лав“ на фестивалот во Венеција во 
1994 година. 

Продуцентската куќа „Трето уво“ ги 
издаде нејзините три први албуми: 
„Македонски традиционални љубов-
ни песни“ -  кој е дистрибуиран во 
Европа, Америка и во Јапонија, „Рит-
мистика“ — во соработка со водечки 
македонски музички имиња и „Лул-
ка“ -  во соработка со американскиот 
гитарист Мирослав Тадиќ. Нејзиниот 
последен албум „Генофонија“ е во со-
работка со групата „Нав“.

„Со маки сум се родила“, „Петро Петро-
ленко“, „Многу ми го фалат, бабо“, „Па-
раходот ми замина“, „Легнала Ѓурѓа на 
рамно гумно“, „Во ливаѓе ладен извор 
има“ се само некои од песните што ги 
има испеано и снимено.

Со декади успешна кариера, Лаза-
рова зад себе остава непроценливо 
културно богатство, песни кои ќе 
надживеат многу генерации. Глас 
кој останува врежан долго откако 
ќе го чуете.

� Кога ги пеам песните, не гледам 
во публиката, туку се соживувам со 
песните. Заедно со текстот си пра-
вам филм. Како што е текстот, така 
си го претставувам. ако песната е 
„девојче бело, црвено“, го замислу-
вам девојчето, како е бело и црвено, 
како е тенко и високо. Заедно сум 
со него. тешко е да се пее. тоа не 
ми беше професија, но таа обврска 
морав да ја извршам и да дадам сè 
од себе, да испеам најдобро што 
можам и што знам. Кога ќе излезев 
на сцената, си велев во себе: „Мечка 
страв, мене не, мечка страв, мене 
не...“. Си кажував такви изреки 
од баба ми или од мајка ми, како 
амајлија за пеење. Кога ќе почнев 
да пеам, мислев само на песната и 
се соживував со песната. Се шетам 
заедно со текстот, мелодијата и со 
чувствата. Веројатно затоа сум ги 
добивала наградите, затоа што кога 
ќе потпишував автограми, луѓето 
покажуваа со рака на срцето, што 
значеше дека сум пеела со чувство. 
Песните се чисти затоа што се од 
народот. народот си ги создал и на-
родот си ги пее. Сè е соживување, сè 
се вистински работи. Затоа многу 
ги чувствувам. Многу сум му бла-
годарна на овој народ што создал 
толку убави песни и што можам да 
ги пеам и да бидам тоа што сум сега 

– Вања Лазарова – вели Лазарова во 
интервјуто „Изворен сензибилитет во 
атомското време“.

Кога пред неколку години еден маке-
донски новинар случајно ја затекнува 
познатата пејачка додека правел при-
казна за домот за стари лица, таа и на 
84 години не одбива да му запее, уште 
еднаш да ги замолкне сите околу себе 
и да остави само нејзиниот глас да ја 
сече тишината. 

� Јас сум воспитана така да не вред-
нувам сѐ низ призмата на денарот. 
Песната е на прво место. Сепак, де-
нес некои други звуци, не изворно 
македонски, се слушаат повеќе на 
радиостаниците. Во ред, и таквата 
музика има свој круг слушатели, 
нека се слуша. но, да се потиснува 
македонскиот фолклор е непрост-
ливо. Овде повторно ќе се потсетам 
на зборовите на големиот руски 
етномузиколог Мојсиев. тој рекол: 
„Кога одиш низ босна, не пеј, ќе те 
натпеат; кога одиш низ Србија, не 
играј, ќе те надиграат; а кога си во 
Македонија, ниту пеј ниту играј затоа 
што ќе бидеш и натпеан и надигран“. 
Мене најголемата награда ми е што 
младите ме знаат, што бараат авто-
грам, што ме почитуваат. имав свои 
ученички во рамките на оркестарот 
„Пеце атанасовски“ на кои сакам да 
им ја пренесам својата љубов кон 
изворната народна песна. да, љубов. 
Кога се пее изворна песна, тука нема 
одредени правила, строго поставени. 
Секогаш им велам дека треба да пеат 
со душа, од срце, така најдобро ќе ја 
отпеат песната, треба да ги чувству-
ваат мелодијата, текстот... Жално е 
да го ставаме сопственото богатство 
настрана. Мојот сопруг е етномузи-
колог и кога беше во индија, земја 
позната по својот колоритен и богат 
фолклор, своите индиски домаќини 
ги почести со неколку македонски 
изворни песни. Кога ги слушнаа на-
шите песни, тие беа воодушевени од 
богатството на тоновите, на ритми-
ката. Зар другите да нѐ почитуваат и 
ценат, да зборуваат за нашите убави-
ни, а ние самите да го фрлиме тоа во 
некое ќоше каде што ќе се заборави. 
Па, ако ние самите забораваме какво 
богатство имаме, што мислите дека 
во иднина некој друг ќе се сети на 
нас? -  вели Лазарова во едно од ретки-
те интервјуа за „Македонска нација“ да-
дено во 2010 година.

На момент заборавена од институ-
циите и од јавноста, Лазарова дури 
во 2014 година ја добива државната 
награда „11 Октомври“, по што ѝ беше 
обезбеден статусот национален умет-
ник, а со тоа и националната пензија.

Вања Лазарова почина на 12 март 
2017 година на 86-годишна возраст, 
во Скопје. Нејзиниот впечатлив глас, 
опус и нераскинливата љубов кон 
изворната и народна музика засеко-
гаш ќе останат дел од македонското 
музичко наследство. �

СценА

Вања ЛаЗаРОВа
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СтРанци ВО МаКедОниЈа

Амита Нандал е триесетгодишна девојка, која 
далечната Индија ја заменила за Македонија. Таа овде 
работи како електро инженер, а во Македонија, како 
што раскажува таа за „Република“, се решила да живее 
поради природните убавини на земјата. Амита вели 
дека секогаш мечтаела да живее во земја со планини. 
Таа ужива да пешачи покрај Охридско Езеро, сака да 
ја истражува Македонија. Вели дека ја одушевуваат 
македонската култура и музика. Омилено јадење ѝ се 
полнети пиперки, а за пријателите знае до го зготви и 
традиционалното тавче-гравче. Според Нандал, тоа 
што ѝ оставило впечаток во текот на нејзиниот престој 
овде е што луѓето знаат да направат рамнотежа меѓу 
приватниот и професионалниот живот

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Секој нов ден е ново доживување во Македонија

� Кога првпат дојдовте во Ма-
кедонија?
аМита: Во Македонија дојдов 
минатата година во октомври, 
овде сум веќе пет месеци, но се 
чувствувам како да сум прис-
тигнала вчера. Секој нов ден 
е ново доживување овде и на-
вистина е многу убаво.

� доаѓате од земја со различ-
на култура и традиција од 
Македонија. Како успеавте 
да се адаптирате на животот 
овде?
аМита: Јас сум родена во Ин-
дија. Да, тоа е земја со различна 

религија и култура, но јас веру-
вам дека Македонија е добра за 
странец да се приспособи на 
животот овде, посебно во мојот 
случај, како личност што до-
шла да работи во друга земја. 
Навистина беше голема про-
мена за мене. Но во текот на 
мојот престој овде никогаш не 
почувствував носталгија кон 
дома. Навистина сум уверена 
дека живеењето и работата 
овде ќе ме мотивираат и ќе 
ме стимулираат да одам на-
пред. Моментно живеам во 
Охрид, град што е, навистина, 
убав и кој нуди мирен живот и 
рамнотежа меѓу приватниот и 
професионалниот живот. 

� Како решивте да живеете 
во Македонија?
аМита: Уште како тинејџер-
ка јас се одушевував на земји 
со убава природа, планини. 
Размислував како би било да 
живеам на такво место подолг 
временски период. Конечно ја 
пронајдов Македонија, навис-
тина многу убава земја, која е 
во согласност со тоа што го по-
сакував. Таа е богата со култура, 
шарени костуми, традиционал-

на храна и со незаборавна му-
зика, што ме привлече многу. 
Според мене, културата на 
македонскиот народ се карак-
теризира со традиционални и 
модернистички атрибути.

� дали македонскиот народ 
знае да подаде рака кога е 
потребно?
аМита: Секако, да. Луѓето 
овде се секогаш подготвени да 
помогнат. Тие се со меко срце и 
многу ведрина во нив. Мене ми 
се случува да добијам помош и 
во маркет, кога поради мојот 
англиски јазик вработените 
не можат да ме разберат што 
барам, па ме упатуваат до лич-
ност што го разбира јазикот 
или, пак, знаат да се потрудат 

да ме услужат преку гестику-
лации. Но сметам дека лично 
за мене ќе биде најдобро да го 
научам македонскиот јазик, па 
затоа имам во план да почнам 
да го изучувам.

� Како странец, кој е Вашиот 
впечаток за начинот на кој 
живеат луѓето овде?
аМита: Луѓето во Македонија 
се, навистина, добронамерни. 
Нешто што човек што доаѓа од 
друга земја може да го почув-
ствува овде е тоа дека семеј-
ните вредности се секогаш на 
прво место. За разлика од по-
веќето американски и европски 
земји каде што, според моето 
мислење, не му се дава толку 
голема важност на зацврсту-
вањето на семејните врски.

� Ја сакате ли македонската 
традиционална кујна?
аМита: Оф, ова прашање ми 
прави веднаш да се почув-
ствувам гладна. Имам вкусе-
но традиционална македонска 
храна, како ајвар, тавче-гравче, 
охридска пастрмка, а омилени 
ми се полнетите пиперки. Гене-
рално, луѓето во Индија јадат 
многу зачинета храна, но жи-
веејќи овде јас уживам во раз-
личните комбинации на храна. 
Всушност, јас веќе готвам ма-
кедонска храна , треба да го 
вкусите моето тавче-гравче. 
Од слатките работи морам да 
го издвојам десертот баклава, 

навистина е вкусна и не можам 
да ѝ одолеам. 

� Колку имате слободно вре-
ме за да ја истражите Маке-
донија? 
аМита: Јас сакам да посетувам 
места, да научам нешто ново 

за местото каде што живеам. 
Стариот дел на Охрид, Куќата 
на Робевци, Плаошник, црк-
вата „Свети Климент“, „Свети 
Јован“ на Канео, „Свети Наум“ 
и сум била во градот Прилеп. 
Секогаш уживам кога шетам 
покрај Охридско Езеро, на-
вистина е одушевувачки што 
имам чест да поминувам време 
покрај најстарото езеро во Ев-
ропа. Сите места што ги имам 
посетено досега беа убави, но 
јас би сакала да истражам уште 
повеќе во иднина.

� Ви недостига ли индија? 
Вашиот дом?
аМита: Ова прашање е ско-
котливо за да се одговори. На 
кој што доаѓа од друга земја 
не му недостига домот? Мои-
те чувства за мојата матична 
земја се секогаш со мене, но 
живеејќи овде во Македонија 
се чувствувам исто како да 
сум дома. 

� Кои се Вашите планови, ќе 
останете ли во Македонија?
аМита: Навистина сакам да ос-
танам долго овде, едвај чекам 
да дојде лето бидејки слушнав 
дека во тој период од годината 
е навистина забавно.  �
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Раз лич ни ни јан си на ро зо во
Ро зо ва та бо ја е нај а ве на ка ко го лем тренд за 
оваа го ди на, а со ог лед на тоа кол ку мно гу 
бло гер ки ги но сат овие ни јан си, тоа нѐ по-
тсе ту ва де ка тре ба да ин ве сти ра ме во овој 
тренд. Опре де ле те се за ком би на ци ја ко ја во 
це лост ќе се со стои од ро зо ви ни јан си или, 
пак, са мо за еден до да ток. Што и да из бе ре те, 
не ма да згре ши те со овој тренд.
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оваа се зо на, со се ма оче ку ва но, не кои од 
нај до бри те свет ски мод ни бло гер ки пред ла
га ат фан та стич ни ком би на ции на ули ци те на 
Њу јорк, лон дон и на ми ла но. Би деј ќи има ат 
го ле мо вли ја ние врз мод на та за ед ни ца, јас но 
е де ка след ни ве пар чи ња об ле ка ќе би дат нај
по пу лар ни во след ни ве ме се ци

Пар чи ња што 
ќе го осво јат 
мод ни от свет

Ка ри ра но
Оваа се зо на ќе се но си ка ри ра но. Без раз ли ка да ли ста ну ва 
збор за пал то или, пак, за пан та ло ни, овој де зен си гур но ќе го 
обе ле жи пер и о дот пред нас.

но ва ко шу ла
Раз лич ни мо де-
ли на бе ли ко-
шу ли кои мно гу 
ед но став но се 
ком би ни ра ат со 
дру ги те пар чи-
ња об ле ка. Од 
кла сич ни ко шу-
ли со коп чи ња, 
до мо де ли со 
ѕво не сти ра ка ви, 
пан дел ки, кар не-
ри, бе ла та ко шу-
ла по втор но е в 
о фо ку сот.

Ду ксер ка
Ду ксер ки те нај че сто има ат не о би чен крој, аси-
ме три чен, кој на се кој изг лед му да ва до за на 
мо дер но и на ефект но.

ли нии
Оваа се зо на сло бод но мо же 
да ги спо ју ва те кла сич ни те 
хо ри зон тал ни ли нии со ди-
ја го нал ни те. Ду ри и да не сте 
љу би тел на ли ни и те што ги 
пред ла га ме, мо же да на пра-
ви те свои ком би на ции.

Бе ли до да то ци
Од чиз ми до очи ла, бе ли те до да то ци се ап со лу-
тен хит се зо на ва. Ефект ни се и мо же да го осве-
жат ед но став ни от изг лед, ка ко тој од фар мер ки 
и јак на, на при мер.

Пре го ле ма јак на
Имај те на ум, оваа се зо на ва ша та јак на тре ба 
да би де пре го ле ма. Јак на та со крз но мо же да ја 
ком би ни ра те со фу стан.

Ма сив ни чиз ми на пла тфор ма
До де ка кра тки те чиз ми со пот пе ти ца сѐ уште 
се во тренд, спо ред из бо рот на бло гер ки те, ма-
сив ни те мо де ли со рам на пла тфор ма на ско ро 
ќе им се при дру жат. Мно гу до бро изг ле да ат во 
ком би на ци ја со здол ни ште или фу стан.
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Валенсија, градот во кој 
ќе се вљубите
валенсија се наоѓа на два часа оддалеченост од познатото 
одморалиште Аликанте или од главниот град мадрид и само 
три часа оддалеченост од големата Барселона, што значи дека 
до валенсија можете да стигнете многу лесно и брзо доколку 
најдете еден ден во вашиот распоред. за возврат ќе добиете 
прекрасна храна во едни од најдобрите ресторани, прошетка во 
музеи, пријатна атмосфера и секако – дополнително искуство

Престолнината на автономната 
шпанска покраина Валенсија, 
со прекрасна положба на бре-

гот на Средоземно Море, е позната 
како чувар на шпанската традиција, 
со многу знаменитости, фестивали и 
со посебна убавина. Валенсија е еден 
од главните универзитетски центри 
во Шпанија, која може да се пофали 
со современа и со средновековна ар-
хитектура, огромни песочни плажи и 
со интересни обичаи.

Се наоѓа во источниот дел на меди-
теранскиот брег на Шпанија и е трет 
град по големина. Овој град со своето 
централно јадро и интимна атмосфе-
ра нуди вистинско уживање за сите 
туристи кои се љубители на Шпанија 
и на нејзината култура.

Златната доба на градот била во 15 
век кога Валенсија била главен град 
на Арагонското Кралство.

Валенсија се наоѓа на два часа одда-
леченост од познатото одморалиште 
Аликанте или од главниот град Мад-
рид и само три часа оддалеченост од 
големата Барселона, што значи дека 
до Валенсија можете да стигнете мно-
гу лесно и брзо доколку најдете еден 
ден во вашиот распоред. За возврат ќе 
добиете прекрасна храна во едни од 
најдобрите ресторани, прошетка во 
музеи, пријатна атмосфера и секако 
– дополнително искуство.

Кога размислувате за разгледување 
на Валенсија, почнете од стариот дел 
на градот или од центарот со двата 

познати плоштада, Плаза де ла Вир-
ген и Плаза Аиунтамиенто, главниот 
плоштад на Валенсија. Плоштадот е 
централно место на многу настани 
и збиднувања од културниот живот 
на градот.

Значајно обележје е катедралата „Ва-
ленсија“, за која се вели дека е дом на 
светиот грал. Лоцирана е на плошта-
дот Плаза де ла Рејна, во центарот на 

градот. Влезот нема да ви го наплатат, 
а околу неа има безброј убави ресто-
рани и продавници за сувенири кои 
сигурно ќе ве намамат да влезете. 
Валенсија го има и градот на науките 
и уметностите – културен центар и 
нејзино архитектонско наследство. 
Во овој голем културен центар ќе го 
најдете најголемиот аквариум во Ев-
ропа. Домаќин е и на ИМАКС кино, а 
располага и со научен музеј.

Отпуштете се и вдишете го Медите-
ранот бидејќи Валенсија е град во кој 
нема бркотница, првиот впечаток од 
градот ќе ви биде дека се живее многу 
релаксирано. Како медитеранската 
клима да им годи на сите. Во Валенсија 
се живее со посебна енергија во секое 
време од денот. 

Валенсија има повеќе од 800 илјади 
жители, а со периферијата бројот се 
зголемува на повеќе од еден милион. 
Многумина се изненадени што во 
градот се зборува на два службени 
јазици: шпански и валенсиски. Сепак, 
доминира шпанскиот, но во околина-
та на градот луѓето многу го користат 
и валенсискиот.

Секој што ја посетил Шпанија знае дека 
земјата изобилува со вкусна храна, му-
зика на која никој не останува рамно-
душен и секако единствената сангрија. 
Познато шпанско јадење кое потекнува 
од Валенсија е паелја, составено е од 
традиционалните состојки ориз, пи-
лешко месо, зајачко, грашок, полжави 
и артичока. Но, постојат повеќе од 200 
други комбинации, кои вклучуваат и 
морски плодови, вреди да се проба.

Тука задолжително пробајте го локал-
ниот пијалак хорчата. Станува збор 
за пијалак тигров орев, кој е особено 
пријатен во летните месеци. Локал-
ните жители се луди по него. 

Познато е дека во Шпанија фудбалот 
е најпопуларен спорт. Фудбалскиот 
клуб Валенсија е државен првак. Се-
пак, интересно е дека тука е популарен 
и американскиот фудбал, па во градот 
постојат дури два клуба што играат во 
првата шпанска лига.

Поради убавата клима, Во Валенсија 
вреди да се оди во секое време од 
годината. Просечната зимска тем-
пература е 11 степени, а летната 25 
Целзиусови степени.

Кога би сакале да го посетите овој 
град, треба да знаете дека агенци-
ските аранжмани се со четиридне-
вен престој по цена од 259 евра. Во 

цената е вклучен авионски превоз, 
хотелско сместување во хотел со 
три ѕвездички, со три ноќевања со 
појадок. Од агенциите се нуди и ор-
ганизирано разгледување на градот, 
програма за посета на значајни места 
за сите три дена.

Аеродромската такса ќе ве чини до-
полнителни 35 евра, а, секако, до-
полнително ќе треба да го платите и 
трансферот аеродром – хотел – аерод-
ром. Цената на аранжманот зависи од 
моментално расположливите места 
на авиокомпанијата и на хотелите. 
За тие што сакаат да патуваат, но 
и да заштедат, постои и можноста 
за резервирање сместување преку 
интернет, како и резервирање ави-
обилети по пониски цени. 

Валенсија може да ве натера да се 
вљубите во неа и, секако, да се вратите 
во некоја наредна пригода. �
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Американската компанија „Еј-Ти енд Ти“ (АТ&Т)  
во соработка со „Џи-И“ (GE) работи на проект преку 
кој планира да го подобри животот и да им олесни  
на граѓаните во Соединетите Американски Држави  
додека учествуваат во сообраќајот

науКа и теХнОЛОГиЈа

ПамЕтНИ уЛИчНИ  
СвЕтИЛкИ ќЕ Им  
Даваат ИНфОРмацИИ  
На вОзачИтЕ И На  
ПЕшацИтЕ

Н ивниот проект, наречен „Паметни градови“, 
ѝ беше претставен на јавноста на почетокот на 
годинава на саемот за технологија во Лас Вегас.

Тој предвидува инсталирање сензори на постојните 
улични светилки или поставување нови низ градо-
вите во Америка, кои, пак, ќе можат да им помогнат 
на учесниците во сообраќајот.

Предвидено е сензорите да го „снимаат“ со-
обраќајот единствено со цел да го олеснат, да да-
ваат информации за слободни паркинг-места, за 
состојбата на патиштата, евентуални прекини на 
одредени сообраќајници или метеж, за квалитетот 
на воздухот, временски непогоди и уште многу дру-
ги информации и податоци што ќе им помогнат на 
возачите и на пешаците.

Првиот град што ќе ја има привилегијата на своите 
возачи да им ги понуди услугите на паметните све-
тилки е Сан Диего, Калифорнија. Всушност, инстали-
рањето на овие уреди на уличните светилки во Сан 
Диего веќе е почнато. Новите светилки се очекува 
да го намалат трошокот за електрична енергија во 
овој град за околу 2,4 милиони долари.

Во првиот дел од инсталацијата ќе бидат монти-
рани вкупно 14.000 улични светилки, додека, пак, 
3.200 постојни ќе ги добијат таканаречените  сензори 

„сити ај-кју“, кои се клучниот дел од  надград-
бата. Сензорите вклучуваат камери и микрофо-
ни. Сепак, градоначалникот на Сан Диего веќе 
истакнал дека камерите што ќе бидат поставени 
на уличните светилки нема да се класифицираат 
како безбедносни камери.

Компанијата „Џи-И“ во моментов ја инсталира 
потребната платформа за новиот систем за 
осветлување кој ќе ги поврзе новите памет-
ни светилки со административниот систем, за 
што од својот буџет ќе мора да одвојат околу 
30 милиони долари, трошоци кои делумно ќе 
бидат покриени од локалната самоуправа на 
Сан Диего.

Градовите во САД преку отворените платформи 
на „Еј-Ти енд Ти“ и „Флоу дизајнер“ ќе можат да 
ги набљудуваат сообраќајот и паркинг-места, 
дури и да детектираат евентуални проблеми на 
патиштата, како и сообраќајни несреќи.

Платформите може да бидат отворени и за сами-
те граѓани, за универзитетите итн., со цел градо-
вите да станат подобри места за живеење. „Еј-Ти 
енд Ти“ (АТ&Т) не е единствената компанија 
што го напаѓа пазарот на улични светилки и 
што ги надградува. Компанијата „Ен го планет“ 
веќе има инсталирано слични светилки комби-
нирани со сензори во Лас Вегас. 
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ЗлАТнА РиПКА
Ако размислувате да имате златна 
рипка како домашно милениче треба 
да знаете дека таа во аквариум расте 
до 15 сантиметри. Поголем дел од 
времето го поминува на дното, а на 
површината доаѓа за да се нахрани

Температурата на водата во која прес-
тојува рипката треба да биде меѓу 18 и 
20 степени, а, исто така, треба да има и 
доволно кислород.

За да не биде осамена златната рипка мо-
жете да ја ставите во аквариум со други 
рипки, само избегнувајте ги тропските.

Ако имате женка и мажјак во ист аква-
риум, внимавајте на тоа ако женката се 
мрести бидејќи ако не ги издвоите мла-
дите во друг аквариум, таа ќе ги изеде. 

Истото се случува и со мажјакот, па ако 
забележите дека мрестењето е во тек, 
издвојте ги големите рипки и пуштете 
ги малите сами да се развијат. За да го 
имате ова милениче во вашиот дом не 
треба да платите многу, односно цена-
та на златната рипка во продавница за 
миленици е од 100 до 300 денари, во 
зависност од должината на рибата. �

циКлАМА
Цикламата е омилено собно цвеќе на 
многу љубители на цвеќињата, Успеш-
ното чување и негување на овој цвет 
почнува од моментот на купување, 
затоа одберете цвет со убави и здрави 
листови.

Цикламата има потреба од светлина, 
но не и силно сонце, најдобро место за 
чување би било покрај прозорец. Најдо-
бро расте на собна температура од 18 
степени. Доволно е полевање двапати во 
неделата, а во топла соба почесто. Кога 
цветот е во мирување на студено место, 
доволно е полевање еднаш во неделата. 

Цикламата има потреба од влажен воз-
дух. Цикламата се размножува со семе 
или, пак, со разделување на старите бил-
ки. Се расадуваат младите циклами, кои 
се израснати од семе или се преполову-
ваат старите билки во мали саксии би-
дејќи цикламата повеќе цвета во мали 
саксии. За младите билки потребно е да 
земете поголема саксија, а за старите 
иста големина. Кога негата на циклама-
та е правилна, тогаш ова растение може 
да трае и неколку години. �

из бе ре те плоч ки за да би де те ори ги нал ни

Ке ра мич ки те плоч ки не-
пра вед но се пот це не ти 
ка ко де ко ра ти вен еле-

мент во до мот. Мно гу ми на, за 
жал, сѐ уште ги до жи ву ва ат 
ка ко функ ци о на лен ма те ри-
јал за пре кри ва ње иа ко мо же 
да би дат дел од ди зај нот или 
ар хи те кту ра та на про сто рот.

Сте ја за мис ли ле ли днев на-
та со ба об ло же на со плоч ки? 
Ве ро јат но не, осо бе но ако не 
жи ве е те на мо ре. На вик на ти 
сме днев ни те со би и спал ни те 

да би дат об ло же ни со те пих, 
ети сон, пар кет или со не кој 
друг ма те ри јал, а, пак, ба њи те, 
куј ни те и те ра си те со плоч ки. 
Ако др во то му да ва топ ли на 
на про сто рот, ке ра ми ка та му 
да ва сјај и еле ган ци ја.

Ако има те цен трал но под но гре-
е ње - не дво у ме те се, из бе ре те 
ке ра ми ка. Бо ја та на плоч ки те 
ко ја ва ри ра од др во до ко жа, на-
чи нот на ком би ни ра ње на го ле-
ми ни те и ша ри те не мо жат да се 
нај дат кај дру ги ма те ри ја ли, а 

вре ме е и мо за и кот од ба ња та и 
од куј на та да пре ми не и на ѕи до-
ви те во днев на та со ба. Мо за и кот, 

кој до ми ни ра со про сто рот, го 
пра ви ен те ри е рот ди на ми чен и 
ори ги на лен. �
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Подготви | бојан Момировски

За раз ли ка од про фе си о нал ни от фу-
тсал, ма ли от фуд бал се игра со еден 
играч по ве ќе и топ ка та е со по го лем 
обем. Ма ли от фуд бал е ре кре а ци ја за 
си те ге не ра ции, поч ну ва од нај ма ла 
во зраст уште на трев ни те по вр ши ни во 
се кое ма а ло или на бе тон ски игра ли шта 
во учи лиш ни те дво ро ви.

Во пос лед ни те 15-20 го ди ни по сто јат спе-
ци ја ли зи ра ни игра ли шта за таа на ме на. 
Лу ѓе то во тер мин од еден час по втор но 
ги раз ви ва ат нат пре ва ру вач ки от дух, дру-
же ње то, раз ви ва ње то на те ло то и, пред 
сѐ, се ре кре и ра ат за по до бро здрав је.

Се ко ја еки па е по жел но да има и сво ја 
опре ма за да се раз ли ку ва од про тив-
ни ци те и па ти ки за мал фуд бал, кои 
мо же да би дат на пра ве ни од гу ма и од 
ко жа. Про из во ди те ли те на спорт ска 

опре ма сѐ по ве ќе по све ту ва ат вре ме 
и вни ма ние на овој вид ре кре а ци ја и 
соз да ва ат па ти ки и опре ма во за вис ност 
од по тре би те. Од па ти ки за раз лич на 
под ло га, ма и ци што не доз во лу ва ат да 
се за др жи пот та на те ло то, па до нај-
раз лич ни сте га чи за да се спре чи не ко ја 
не са ка на по вре да.

Исто ка ко и кај про фе си о нал ци те, ре-
кре а тив ци те мо ра да се за гре ат до бро 
пред се кој нат пре вар за да не дој де до 
не са ка ни по вре ди. Ка ко нај че сти по вре-
ди што мо же да се слу чат се по вре да 
на ко ле на та, ли га мен ти те, те ти ви те и 
му ску ли те на но зе те.

Се пак, овој вид ре кре а ци ја е мно гу по-
пу лар на и мно гу ми на се оби ду ва ат да 
игра ат мал фуд бал со сво и те при ја те ли 
по не кол ку па ти не дел но. 

м но гу мла ди лу ѓе во де неш но 
вре ме се којд нев но се за ни-
ма ва ат со не кој спорт. Под 

спорт се по драз би ра нор мал на фи-
зич ка актив ност или ве шти на из ве де-
на под јас но при фа те ни пра ви ла со 
глав на цел ре кре а ци ја, но и за нат-
пре ва ру ва ње, за сопс тве но ужи ва ње, 
за усо вр шу ва ње и за раз ви ва ње на 
те ло то или за си те за ед но. Она што 
го ка ра кте ри зи ра се кој спорт е цел та 
ком би ни ра на со впе ча то кот на ве шти-
на и на спо соб ност.

Спор тот има го ле ма исто ри ја, пр ви те 
та ка на ре че ни спор то ви би ле лов и 
тр ча ње, кои на ста на ле од по тре ба та 
да се пре жи вее. За раз ли ка од то гаш, 
де нес лу ѓе то се за ни ма ва ат со спорт 
за ра ди здрав је, ре ла кса ци ја и нат пре-
ва ру вач ки дух.

Фуд ба лот или кон крет но ма ли от фуд-
бал се игра на мал те рен, нај че сто 
соз да ден на под ло га од ве штач ка 
тре ва, ка ко што има ме во го лем број 
во на ша та зем ја или, пак, во са ла. Се 
игра ме ѓу две еки пи со ста ве ни од шест 
игра чи. Слич но ста со го ле ми от фуд-
бал и фу тса лот е во тоа што се игра 
по ре чи си исти пра ви ла.

рекреациjа

Мал фуд бал ка ко дел  
од се којд нев ни те  
спорт ски актив но сти
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Г о це Ја не ски е еден од мла-
ди те ма ке дон ски спор ти-
сти што се истак ну ва ат 

и бе ле жат сè по ве ќе ус пе си, а, 
освен тоа што го освои „Злат-
ни от гонг“, и од Гра дот Скоп је 
до би приз на ние за нај до бар 
во бо ксот за ми на та та го ди на. 
Во ин терв ју за „Ре пуб ли ка“ тој 
го во ре ше за по стиг ну ва ња та 
ми на та та го ди на, на ста пи те и 
за оче ку ва ња та од но ва та ре-
ги о нал на ли га, ка ко и за пла-
но ви те за оваа го ди на.

 на по че то кот на овој ме сец 
поч на ре ги о нал на та бо ксер-
ска ли га, а во тво јот прв на-
стап во неа ус пеа да обез бе-
диш по бе да про тив бо шко 

Ра ус од еки па та на бК Вој-
во ди на - Спар так од Ср би ја. 
Ка жи ни ка ко по ми на овој 
на стап?
ЈанеСКи: За пр ва та бор ба во 
оваа ли га бев мно гу мо ти ви ран 
и мно гу се ри оз но ги сфа тив 
под го то вки те. Бев ма кси мал но 
под го твен за таа бор ба. Вле гов 
во рин гот са мо со ед на цел, да 
по бе дам. За сре ќа, це ли от труд 
ми се исп ла те ше и ус пе ав да 
изд во ју вам по бе да. Мис лам де-
ка ток му тие под го то вки што 
ги наг ла су вам, и во тех нич ки 
и во фи зич ки, од нос но кон-
ди ци ски ас пект ми ја до не се 
по бе да та.

Со тре не ри те Мир ко и Оли вер, 
кои ми по све ти ја це лос но вни-
ма ние, тре ни рав ме по два па ти 
на ден и мо рам да наг ла сам де-

ка, на ви сти на, ми по мог наа за 
под го твен да вле зам во ова но во 
ре ги о нал но нат пре ва ру ва ње.

 би деј ќи ста ну ва збор за ли-
га што се га поч на да функ ци-
о ни ра и е не што но во на бал-
ка нот, кол ку мис лиш де ка ќе 
ти по мог не за тво јот раз вој, 
но и за раз во јот на ма ке дон-
ски те прет став ни ци?
ЈанеСКи: Си гур но де ка ќе ми 
по мог не би деј ќи та му на ста пу-
ва ат прет став ни ци од Ср би ја, 
Хр ват ска, Бос на и Хер це го ви-
на, а има бо ксе ри на за ем и од 
Сло ве ни ја и пре диз вик ми е 
да си ги од ме рам си ли те и да 
здо би јам искус тво во бор би те 
про тив нив. Исто та ка, мис лам 
де ка на ста пи те во ре ги о нал на-
та ли га мно гу ќе ми по мог нат 
за ид ни те на ста пи на го ле ми те 

пр венс тва. Во ре ги о нал на та 
ли га има нат пре ва ри на се кои 
две не де ли, што е еден до бар 
ри там, кој, на ви сти на, ќе при-
до не се за мо јот на пре док. Ми 
од го ва ра ти пот на ова нат-
пре ва ру ва ње и мис лам де ка 
му бе ше по треб но на бо ксот 
за да се по диг не ква ли те тот 
во овој ре ги он.

 Ми на та та го ди на ја по не се 
ти ту ла та нај до бар ма ке дон-
ски бо ксер на др жав но то пр-
венс тво, ка ко и од Град Скоп-
је. Откриj ни не што по ве ќе за 
ре зул та ти те што ги ос тва ри 
во 2016 го ди на и на што се 
дол жеа овие приз на ни ја?
ЈанеСКи: Мис лам де ка за 2016 
го ди на нај го лем ус пех ми бе-
ше осво ју ва ње то на „Злат-
ни от гонг“. Исто та ка, ста нав 
и др жа вен пр вак, а ус пеш но 
на ста пив и на по ве ќе ме ѓу на-
род ни тур ни ри. На тур ни рот 
„Злат на ра ка ви ца“, кој е еден 

од нај поз на ти те на Бал ка нот, 
осво ив сре бро, а во фи на ле то 
за гу бив од нај до бри от срп ски 
бо ксер Але ксан дар Дре но вак, 
кој има по ве ќе од 200 бор би 
во ка ри е ра та. Ту ка во фи на-
ле то, мо же би, бев и по до бар, 
но су ди и те, се пак, не му му ја 
до де ли ја по бе да та.

Кои се нат пре ва ру ва ња та и 
тур ни ри те на кои најм но гу ќе 
им се по све тиш оваа го ди на?
ЈАНЕСКИ: Ре ги о нал на та ли га, 
ко ја ве ќе ја спо ме нав ме, ќе ни 
би де еден вид под го то вка за 
Европ ско то пр венс тво и во-
вед за тоа што ќе нѐ че ка та-
му. Мо жам да ка жам де ка цел 
и фо кус ќе ми би де Европ ско то 
пр венс тво.

 бо ксот во Ма ке до ни ја пос-
лед ни ве го ди ни не се на о ѓа 
во за вид на си ту а ци ја. Спо-
ред те бе, што е нај по треб но 
за овој спорт да се раз вие во 
на ша та зем ја, од нос но што 
им не до сти га на бо ксе ри те 
кај нас?
ЈанеСКи: Нор мал но, по треб ни 
се фи нан сии. Тре ба да се вло жи 
мал ку по ве ќе во ка па ци те ти те 
во кои тре ни ра ме. Исто та ка, 
за нас бо ксе ри те важ но е да нѐ 
со би ра ат на под го то вки пред 
ин тер на ци о нал ни те тур ни ри, 
па и дру ги те нат пре ва ру ва ња. 
До се га се то тоа ние са ми те сме 
при си ле ни да го фи нан си ра ме 
од сопс твен бу џет, а под го то-
вки те, осо бе но ка ко ре пре зен-

Ре ги о нал на та  
ли га ќе ни  
по мог не да  
здо би е ме  
искус тво за

Разговараше | Горан Зивчевски
Фото | Александар Ивановски

на отво ра ње то на но ва та 
ре ги о нал на бал кан ска 
ли га во бокс, ко ја поч на 
на по че то кот на овој ме сец, 
ус пеа да за бе ле жи по бе да, 
а на др жав но то пр венс тво 
за ка де ти, ју ни о ри и за 
се ни о ри што се одр жа во 
Би то ла бе ше прог ла сен 
за нај до бар бо ксер

спорт интерВjу

та ци ја, мо ра про фе си о нал но да 
ги сра бо ти ме.

 Ка ко се ре ши ток му за овој 
спорт и што те прив ле че кон 
бо ксот?
ЈанеСКи: Уште од ма ли но зе 
ме прив ле коа бор би те што ги 
гле дав ме на те ле ви зи ја и фил-
мо ви те со бо реч ки ве шти ни. 
Тој ин те рес ме на те ра да се 
за пи шам и да поч нам да тре-
ни рам кик-бокс во мо јот ро-
ден град Те то во, но по ве ќе ме 
прив ле ку ва ше бо ксот и по ве ќе 
ми се до па ѓа ше, па дој дов ту-
ка во Скоп је и се за пи шав во 
клу бот Апер кат. Пред око лу 
пет го ди ни поч нав актив но 
да тре ни рам ту ка, а по доц на 
и се пре се лив за да мо жам ма-
кси мал но да ѝ се по све там на 
ка ри е ра та.

 Од што сѐ мо ра де се отка же 
еден 21-го ди шен спор тист 
за да би де про фе си о на лен 
бо ксер?
ЈанеСКи: Moрав да се отка жам 
од мно гу ра бо ти што ги пра-
ват мла ди те на мо ја во зраст. 
Но ќен жи вот, ци га ри, ал ко хол, 
не сме ам ни ту да по мис лам на 
тие ра бо ти. Јас сум по све тен 
на бо ксот и важ но е да би дам 
ма кси мал но под го твен не са мо 
за нат пре ва ру ва ња та, ту ку и за 
се кој тре нинг за да стиг нам до 
вр вен ре зул тат. Тре нин зи те ги 
ра бо ти ме по два па ти на ден, а 
мис лам де ка тоа е не оп ход но за 
да се дој де до ус пех. 

го ле ми те нат пре ва ру ва ња

ГОце ЈанеСКи,  
ЧЛЕН НА БК АПЕРКАТ И ОСВОЈУВАЧ  
НА „ЗЛАТНИОТ ГОНГ“ ЗА 2016 ГОДИНА
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�  17 март 1891 го ди на
 Воспоставена е првата телефон-

ска врска меѓу Лондон и Париз. 
Првата телефонска линија во 
европа беше отворена во 1877 
година во Берлин. Пет години 
подоцна Берлин ја доби првата 
телефонска централа само со 48 
претплатници. тоа беа почетоците 
на телефонскиот сообраќај кој со 
голема брзина го освои светот.

�  17 март 1947 година
 Во скопје е формирана првата Хи-

руршката клиника во македонија.
�  18 март 1909 го ди на
 на 75 години во софија починал 

Кузман атанасов шапкарев, еден 
од најзначајните собирачи и про-
мотори на македонски народни 
умотворби и еден од првите ма-
кедонски учебникари.

�  19 март 1903 го ди на
 Идеологот на тмоРо Гоце Делчев 

со својата чета го разурна тунелот 
кај реката Драматица (ангиста), 
серско. тоа беше последната не-
гова акција против османлиската 
власт пред неговата смрт.

�  19 март 1943 го ди на
 основана е Комунистичката 

партија на македонија, како ма-
кедонски оддел на сојузот на 
комунистите на Југославија.

�  20 март 1991 го ди на
 По одржаните повеќепартиски 

избори во Република македонија, 
во скопје е формирана првата 
Влада на Република македонија. 
За прв претседател е избран д-р 
никола Кљусев.

�  22 март 1943 го ди на
 сите евреи од македонија кои беа 

собрани од страна на бугарскиот 
окупатор во монополот во скопје 
беа транспортирани во логорот на 
смртта треблинка, во Полска, во 
кој по извесно време беа ликви-
дирани од германските фашисти.

�  22 март 2004 го ди на
 тогашниот премиер Бранко Црвен-

ковски во Даблин ја предаде апли-
кацијата за членство на Република 
македонија во европската унија.

�  23 март 1940 го ди на
 Рајхстагот на Германија го донел 

овластувачкиот закон со кој на 
канцеларот адолф Хитлер му до-
верил диктаторски овластувања.

ВремеПлоВ

д в о г л е д
EДно чин КА нА  
„ПА Вел ША ТеВ“

СитуациЈа: Ма ке до ни ја во по стиз бор на 
над во реш но фин ги ра на дра ма, ед на пар-
ти ја ја ста ви др жа ва та на ма ки и ја др жи 
во те шка не из вес ност. По из бо ри те на кои 
по бе ду ва ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ ги ко ри сти 
при до би вки те на ти ран ска та пла тфор ма, 
на ко ја, на ви дум па ра до ксал но, ѝ ку му ва ше 
ток му ма ке дон ска та опо зи ци ја. Неп ла ни-
ра но во сце на ри о то на ча до рот и раз о ча-
ру вач ки за ча дор џи ја та на за ми ну ва ње, за 
ли де рот За ев и за не го ва та по у ба ва по ло-
ви на Ра да, на ро дот без ус лов но и на но зе ги 
бра ни уни тар но ста, ја зи кот, име то, зна ме то 
хим на та, гр бот и иден ти те тот ма ке дон ски. 
Го ле ма нер во за вла дее во се ди ште то на 
„Па вел Ша тев“, тра ор над вис на над ли ца-
та на стран ски те пи о ни. Гр че ви то се ба ра 
из лез од фе ка ли и те од игри те во кои се 
заг ла ви ја са ми те, а др жа ва та им е са мо ко-
ла те рал на ште та. За ев одам на ко му ни ци ра 
са мо на стру мич ки, а кри вич ни те при ја ви 
ги со би ра ка ко тро феи на ѕи дот зад се бе. 
Па ни ка та од тол ку мно гу на род на ули ца 
го по ни шту ва спо ко јот на вр ху шка та со-
ци јал де мо крат ска. Се ба ра ча ре.

ЛиКОВи:  ЗАЕВ: ли дер на СДСМ и чо век 
што про да де сѐ што е све то са мо за да дој де 
на власт и да се спа си од за ко нот.

Рада: пот пре тсе да тел ка, ко рис нич ка на 
ки рии, сопс тве нич ка на јах ти и на ста но ви, 
ко ја сво јот сопс твен зад ник го ста ви под 
ки ри ја кај Со рос.

Катица: Два ли ка во еден, об јас ну ва ње то 
до а ѓа во са ма та ед но чин ка.

Сцена:  Се ди ште то на СДСМ на „Па вел Ша-
тев“, кан це ла ри ја та на ли де рот за ки те на 
со тро феи од кри вич ни при ја ви, ал ба ни-
зи ра ни банк но ти, дво ја зич ни по ли ци ски 
и вој нич ки уни фор ми, грб со двог лав орел, 
нов па сош и нов Устав, двој но по го лем по 
обем од се гаш ни от.

Ли де рот за цр ве нет и за по тен од нер во за и 
не му ка ет, бу квал но, ле жи на фо тел ја та. Без 

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

сврти вниманието на одредени 
појави во општеството. Секоја 

сличност со вистинските луѓе и 
институции е случајна.

тро па ње му вле ту ва Ра да и го пре ки ну ва во 
пла чот. Му ги бри ше сол зи те, му го чи сти 
но сот и га лов но му ве ли.

Рада: Опрај се чо е че, ќе се из ва ди ме и 
од овие гом не ни ци, па зна еш кој сто е ше 
зад нас, ај де мис ли на ид ни на та и ка ко 
ќе вла де е ме!

Бе страш ни от ли дер шмрк ну ва уште ед-
наш и во стра шен очај, раз бес не то ско ка 
и вре ска на цел глас.

ЗаеВ: Не мо га ви ше, кал па ци мои, умрех од 
се ки ра ции. Бр зо Ра до, ви ку вај а на по мош 
спа си тел ка та ни да не ва де ут си ту а ци ја та. 
За е би што Ве ру шев ски га рант пак прис-
лу шу ва, ја вуј ѝ се на Ка ти ца та! Вед на га!

Ра да бес по го вор но го гра ба поз ла те ни от 
„ај фон 7“, и на бр зо из би ра ње (За ев ѝ е на 
еден, Ка ти ца Ја не ва на двој ка) вр ти, вр ти, 
ама не ма мре жа. 

Рада: Овој име ња кот твој пак не слу ша, 
дај друг те ле фон.

За ев и го да ва, таа вр ти, ли це то ѝ се от-
пу шта и вед наш поч ну ва да збо ру ва без 
за о би ко лу ва ње.

Рада: Ќи ри ја зо ве Ка ти цу! При ем! Од ма 
да на ста пиш, не ма вр да ње, спа суј не од 
на ро дов на ули ца, прај ди гре си ја, ама од ма! 
При ем и од ја ва!

Ра да се сми ру ва, го оста ва те ле фо нот и 
мил но му шу шка на уво на За ев.

Рада: Хе хе хе, зна ев, „Оком-ско ком“, ре че 
де ка од ма на ста пу ва, че ка ла на нас и се 
чув ству ва ла за по ста ве но и отфр ле но оти 
одам на не сме ја ба ра ле. Из вр шу ва во мо-
мен тов! Сре де но, ји ии-ха аа!

За ев се сми ру ва и бла го се нас мев ну ва, ја 
бри ше пот та од че ло, ја по пу шта кра ва та та 
и дла бо ко, олес ни тел но воз див ну ва.

ЗаеВ: Уу у у у у у у у у уф, има ло Ка ти ца. Да не 
е она, оти дов ме ја ба на, сва ка част.

Отка ко му па ѓа ка ме нот од три то на од ра-
ме на, За ев вед наш го пу шта те ле ви зо рот 
од 247-ин чи и пре ку  „24 па ра ве сти“ на 
Гла ден се вклу чу ва во го диш но то со бра-
ние на МАНУ. Та му из ле гу ва ака де мич ка 
и на го ле мо из не на ду ва ње на при сут ни те 
ака де ми ци поч ну ва без ме ра да плу ка по 
МВРО-ДПМНЕ.

Катица: Сме там де ка ста ну ва збор за 
ма ни пу ла ци ја и се сом не вам де ка са ми те 
ја соз да ле пла тфор ма та за да ја за др жат 
вла ста и да се ам не сти ра ат за на пра ве ни-
те зло сторс тва што не се са мо фи нан си-
ски, ту ку се и ин сти ту ци о нал ни и кои се 
од не су ва ат и на сло бо да та на го вор и на 
дви же ње во др жа ва ва. Та ка што це ли от 
хи сте рич но на ци о на ли стич ки ди скурс 
со др жи та кти ка за де фо ку си ра ње од глав-
ни от проб лем: кри ми на лот, сло бо да та на 
го вор и мир ни от транс фер на вла ста. Јас 
го под др жу вам пред ло гот да се пов ле чат 
се ка кви пла тфор ми и од ал бан ски от блок 
и од вла ста што оду ми ра, а не са ка да го 
приз нае тоа!

За ев стои ста пи сан, се вцр ве ну ва, го фр ла 
мо бил ни от и го кр ши на пар чи ња.

ЗаеВ: Ра до о о о оо! На ко ја Ка ти ца свр те ма! 

По ку са па у за, мур ти не цот се со зе ма, сфа ќа 
де ка не ма бе ља ту ку ќар, ва ди нов те ле фон 
од фи о ка та и ѝ го да ва на Ра да. Ли де рот 
и за ме нич ка та поч ну ва ат хи сте рич но да 
се сме ат, се гу шка ат, а Ра да ве ќе ѝ вр ти на 
ви стин ска та Ка ти ца... 

ЗАВЕСА.  �

www.republika.mk56 петок, 17 март 2017 година www.republika.mk 57петок, 17 март 2017 година

https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%98%D0%B5
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%9C%D0%9E%D0%A0%D0%9E
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%86%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D1%99%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1


# 3 чаши (400 гр) брашно

# 2 чаши (400 гр) шеќер

# 1 лажичка содабикарбона

# 1 лажичка сол

# 1 лажичка цимет

# 1/2 чаша (100 мл) млеко

# 1 чаша (200 мл) масло

# 4 јајца

# 2 чаши (300 гр) јагоди

# 1 лажица шеќер за јагодите

За филот ќе ви треба:

# 200 мл слатка павлака

# Јагодите исечкајте ги, посипете ги со шеќер и оставете  
ги да стојат додека се подготвува смесата за тесто.

# Измешајте ги сувите состојки, брашно, шеќер, сода,  
сол и цимет. Во нив додајте ги млекото и маслото.  
Изматете ги јајцата и додајте ги и нив. Јагодите исечкајте 
ги и додајте ги на крај, па измешајте убаво.

# Истурете ја смесата во тава и печете 45 минути на  
200 степени.

# Изматете ја слатка павлака и откако ќе се излади  
колачот, декорирајте.

# Сечете коцки и сервирајте со декорација од свежи јагоди.

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:

СО вЕт: Овој рецепт е автентичен за американската 
кујна, па ви препорачуваме да го подготвите точно 
според рецептот.

Американски колач 
со јагоди
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