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Нова приказна во градот
Модерен и луксузен 

хотел со 4 ѕвезди
Лоциран позади 

Универзалната сала 
во Скопје

ЕЛИТ ПЛАЗА  
Хотел и Бизнис Центар – Скопје

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

на 5 нивоа во склоп на самиот хотел

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

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

послужена во елитен ресторан

www.eliteplaza.mk

Тел: +389(0) 2 5514 888  |  info@eliteplaza.mk | reception@eliteplaza.mk
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Ма ке до ни ја ќе се бра ни  
по се ко ја це на

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

На Ро Дот На Го товс

f b.com/seatmacedonia          w w w.se at.mk       

НОВИОТ LEON
сОздадеН за шампИОНИ

/ Дневни LED светла

/ Алуминиумски фелни 16”

/ Задни паркинг сензори

/ Магленки со аголно осветлување

/ Двозонски Climatronik

/ Bluetooth, SD, USB

/ 5” екран на радиото, во боја чувствителен на допир

/ Мултифункционален управувач

/ Наслон за рака

/ Централно заклучување со далечинско

/ Електрика на сите стакла

/ Електрика и греење на ретровизори

/ 6 воздушни перничиња

/ ABS+ESP

пОРше ЛИзИНГ паКеТ
/ ПОЛН РЕЗЕРВОАР
/ ПРВА РЕГИСТРАЦИЈА
/ КАСКО за 1 денар

SEAT LEON TDI 

од 15.950 €

TECHNOLOGY TO ENJOY

ПОРШЕ СКОПЈЕ
бул. Босна и Херцеговина 4, Скопје 
тел: 02 26 03 770/771 | факс: 02 2603-800 
sales@porsche.com.mk

ДЕ ЛУКС - АУТО 
ул. 500 бр.55, Куманово 
тел: 031 444 999 | факс: 031 431 432 
info@deluxe.com.mk

СКС АУТО 
бул. Гевгелија бб, Гевгелија 
тел: 034 216 301 | факс: 034 216 301 
sks.auto@t-home.mk

ЈОСИФОВ  
Грчки пат бб, Битола 
тел: 047 241 515 |  факс: 047 241 414 
seat@josifov.com.mk

Слу шам ка ко пре дав ни ци те од 
СДСМ и Со ро со ви те пла те ни ци 
очај нич ки се оби ду ва ат да ја ре

ла ти ви зи ра ат ти ран ска та пла тфор ма 
и неј зи но то по сто е ње во обид да ја 
про тур ка ат квис лин шка та вла да. Де
мек, пла тфор ма та не по сто е ла, За ев и 
ко а ли ци ски те парт не ри со до го во рот 
не го за гро зу ва ле Уста вот, а на ро дот 
на ули ца го оп стру и рал ле ги тим но то 
мно зинс тво во пар ла мен тот бра неј ќи 
кри ми нал ци. А, во таа ма са на род да 
ти би ло со бра но нај го ле мо то ѓу бре 
во др жа ва та  иди о ти, фа ши сти, ал ба
но фо би... За тоа ша ре ни те пла те ни ци 
и ал бан ско то кри ми нал но под зем је, 
кои ни до го во ри ле „нов жи вот“ и „бле
ска ва ид ни на“, би ле под го тве ни да 
ги из ме тат ули ци те од ѓу бре то што 
про те сти ра „за за ед нич ка Ма ке до ни
ја“ и да го вра тат во ка на ли за ци ја та 
од ка де што дош ло. 

Сѐ по ве ќе из бег ну вам да па ѓам во зам
ка та да се до ка жу вам со кри ми нал
нопре дав нич ка та ба гра да ли по стои 
или не не што што се којд нев но си те го 
гле да ме пред се бе. Ете ако на ви сти на 
не по стои пла тфор ма та, то гаш на ви
сти на не ма при чи на За ев јав но да не 
ја отфр ли. Чо ве кот бо лен за власт има 
шан са да ста не вед наш пре ми ер ако се 
огра ди од не што што не по стои – или 
по точ но да ги отфр ли си те скан да
лоз ни точ ки од до го во рот од Ти ра на, 
чи е што ис пол ну ва ње пра ктич но зна чи 
ис чез ну ва ње на Ма ке до ни ја ка ква ја 
зна е ме де нес. Да ваш ни што за да до
би еш сѐ! По крај тоа што ќе ја до бие 
пре ми ер ска та фо тел ја, ќе му се трг нат 
од ули ци те овие сто ти ци ил ја ди Ма ке
дон ци кои се на го товс во од бра на на 
др жа ва та. И, се га, ло гич но пра ша ње 
е зо што, ме сто да фор ми ра вла да на 
оп што за до волс тво и со бла гос лов од 
на ро дот, За ев се дрз ну ва на сил но да ја 

пре зе ма вла ста и ри зи ку ва конф ликт. 
За тоа што не по стои пла тфор ма та или 
за тоа што не смее да се отка же од неј
зи но ре а ли зи ра ње? 

Си ту а ци ја та е пре се ри оз на да се пра
ви ме на ив ни и да си доз во ли ме да по
ве ру ва ме во ла ги те на За ев и на Со ро
со ви те пла те ни ци. Не са кам да тро шам 
вре ме во об јас ну ва ње на мен тал ни от 
склоп на За ев и не го ва та скло ност да 
ла же штом отво ри уста. Чо ве кот до се га 
без број па ти до ка жа де ка ла же без око 
да му треп не во се ко ја си ту а ци ја. И се
га, ние тре ба да ја до ве ри ме суд би на та 
на др жа ва та во ра це те на овој лаж го, 
кој нѐ убе ду ва де ка сѐ ќе би ло спо ред 
Устав и ни кој не ма ло да ни чеп не од 
ма ке дон шти на та? За луд ни се и под
др шка та и со ве ти те што ги до би ва од 
не кол ку ам ба са до ри и дип ло ма ти од 
Бри сел. Се кој здра во ра зу мен чо век е 
све сен де ка по ми на вре ме то ко га ам
ба са до ри и дип ло ма ти из би раа вла ди 
во име то на на ро дот. Ако За ев сѐ уште 
се на де ва де ка на та ков на чин ќе ус пее 
да се ин ста ли ра на власт, на ви сти на 
е без па мет! 

Ре ал но ста е мно гу по раз лич на од пред 
пет на е сет го ди ни. На ро дот се га е бу ден, 
под го твен и по ре ши те лен од ко га би ло 
да оди до крај. По ми на вре ме то ко га 
на ро дот па ѓа ше на по ра ки те од дип
ло ма ти те и ги до жи ву ва ше ка ко на ши 
ту то ри. Зад нас е вре ме то ко га на ро дот 
бе ше тре ти ран ка ко из бор на ма ши на 
ко ја ја спро ве ду ва нив на та вол ја. 

Би деј ќи со дол го го диш на та при ме
на на двој ни те ар ши ни до вер ба та во 
прин ци пи ел но ста на ЕУ е се ри оз но 
на ру ше на кај ма ке дон ски те гра ѓа ни, 
са кај ќи да ги об но ви ме од но си те со 
на ши те стра те шки парт не ри, ги пра
шу вам дип ло ма ти те во Бри сел (оние 

што ба ра ат по чи ту ва ње на из бор ни
те ре зул та ти и итен из бор на вла да, 
нас про ти сто ти ци те ил ја ди гра ѓа ни 
на ули ци те низ др жа ва та што ба ра ат 
но ви из бо ри): ако на ви сти на се дек ла
ри ра те ка ко прин ци пи ел ни парт не ри 
на ма ке дон ски от на род, ако на ви сти на 
не сте дел од сце на ри о то за рас пад на 
др жа ва та и бри ше ње на ма ке дон ски от 
иден ти тет, ако на ви сти на ве за бо ли 
за одр жу ва ње фер и де мо крат ски из
бо ри на кои на ро дот од лу чу ва (а не 
ме ѓу на род на та за ед ни ца), то гаш ка ко 
е мож но и во 2014 го ди на (ко га, исто 
та ка, ги оце ни ја из бо ри те ка ко ле ги
тим ни, фер и де мо крат ски) и де нес 
да би де те на спро тив на та стра на од 
вол ја та на мно зинс тво то Ма ке дон ци? 
Ако ве ин те ре си ра ше ви стин ски еко
ном ски от прос пе ри тет на др жа ва та, 
зо што доз во ли вте опо зи ци ја та две 
го ди ни да ја др жи др жа ва та во за лож
ниш тво со не ле гал но прис лу шу ва ни 
раз го во ри? Зо што ги при фа ти вте ка ко 
ви сти ни ти лаж ни те твр де ња на СДСМ 
за укра де ни 200.000 гла со ви по ра ди 
кои пак стиг нав ме до но ви пред вре
ме ни из бо ри? Се из ви ни ли не кој од 
Бри сел за под др шка та на лаж гов ци те? 

Ако во из ми на ти те две го ди ни 23.000 
ша ре ни ху ли га ни беа не ка ков фа ктор 
по ра ди кој ме ѓу на род на та за ед ни ца 
вр ше ше при ти сок врз ВМРОДПМНЕ 
да при фа ти пред вре ме ни из бо ри и по
крај ап со лут но то мно зинс тво во Пар
ла мен тот и чи ста та ка ко сол за по бе да 
од 200.000 гла са раз ли ка, то гаш ка ко 
е мож но да не ги зе мат пред вид ба ра
ња та на овие 200.000 лу ѓе, кои сме
та ат де ка се из ма ме ни со ти ран ска та 
пла тфор ма? Ако овие дип ло ма ти беа 
ви стин ски парт не ри на на ро дот и ако 
са каа ми рен расп лет на кри за та, цвр
сто ќе се спро тив ста веа на ти ран ска та 
пла тфор ма и ќе за ста неа во од бра на на 

Охрид ски от рам ко вен до го вор, чиј што 
га рант се ток му Бри сел и Ва шин гтон. 
Та ка не ма ше да доз во лат да се раз вие 
ни ка ква де ба та ко ја мо же да до ве де до 
конф ликт од не сог лед ли ви раз ме ри.  

Бли ски те од но си на За ев и не го ва та 
кри ми нал на бан да со ам ба са до ри те 
и со дип ло ма ти те не беа иско ри сте ни 
за вра ќа ње на де мо кра ти ја та, а со тоа 
и на до вер ба та кај гра ѓа ни те, ту ку, на
про тив, беа зло у по тре бе ни за за си лу
ва ње на омра за та и за пот тик ну ва ње 
од маз да кон се кој не и сто мис ле ник.

Иста та таа ра ди кал на ле ви ца што ни 
ја ну дат за власт од Бри сел, по ве ќе од 
две го ди ни го те ро ри зи ра мир ни от ма
ке дон ски на род. Се којд нев но го на вре
ду ва, го по ни жу ва, му се за ка ну ва, го 
уце ну ва со цр ни сце на ри ја... Нив на та 
за бе га ност оти де до та му што „сло
бо до ум ни те опо зи ци о не ри“ поч наа 
јав но да по ви ку ва ат на ле е ње крв по 
ули ци те и да им по са ку ва ат смрт на 
по ли цај ци те ка ко во Ку ма но во. 

Уште од са ми от по че ток пре ду пре ду
вав де ка овој ми рен на род има гра ни ца 
на то ле ран ци ја. И ако мир ни от џин во 

еден мо мент би де ис про во ци ран да се 
транс фор ми ра во ѕвер, то гаш ќе тре ба 
да му ја мис ли тој што го пре диз ви кал 
не го ви от гнев. Е се га, исти те тие што 
се за ка ну ваа со кр ва ви ули ци, со вле че
ње за уши, со це вки, со вос пит ни ша ма
ри, со „ме те ње“ на не и сто мис ле ни ци... 
се га ку ка ат и пла чат од нај а ви те за са
мо ор га ни зи ра ње на род ни па три от ски 
гру пи. Па, до бро, што оче ку ваа? Де ка 
на ро дот ќе се ди и ќе ги гле да ка ко му 
ја уни шту ва ат др жа ва та? 

Мис леа де ка со тоа што над во реш ни те 
при ја те ли го акти ви раа СЈО да спро ве
ду ва хај ка про тив ра ко водс тво то на 
ВМРОДПМНЕ ја за вр ши ја ра бо та та? 
А, по мис ли ја ли ка ко ќе се спра ват со 
на ро дот? Ќе ги уап сат си те Ма ке дон
ци? Па, не ка по ве лат. Не ка се оби дат 
да ги уап сат си те 200.000 па три о ти на 
ули ци те! Но, ко га ќе трг нат по нив, не
ка си под го тват уште не кол ку сто ти ци 
ил ја ди па ра ли си ци плус за тоа што 
ду ри то гаш ќе се со о чат со гне вот на 
це ли от ма ке дон ски на род.

Ми на та та го ди на пи шу вај ќи за ет но
ма зо хиз мот на ра ди кал на та ле ви ца ре
ков: Нес по со бен да из го тви про гра ма 

со ко ја ќе ја при до бие нак ло не то ста на 
гра ѓа ни те, СДСМ се транс фор ми ра ше 
во пар ти јаза лож ник на ед но ра ди кал
но кри ло, кое, пак, отво ре но се пре да де 
во пре гра тки те на над во реш ни цен
три на моќ ве ру вај ќи де ка тие ќе му 
ја за вр шат ра бо та та и ќе го вра тат на 
власт по де сет го ди ни во опо зи ци ја. Од 
це ло то гра ѓан ско оп штес тво оста наа 
во до бри од но си са мо со под зем је то и 
со кри ми нал ци те кои ќе го оче ку ва ат 
сво јот дел од ко ла чот по це лос но то 
раз би ва ње на др жав ни от си стем.

Тоа што го пи шу вав ла ни, де нес го гле
да ме на де ло. Кри ми нал ци те и при
ја те ли те од над вор дој доа по сво е то. 
Си те го ба ра ат сво јот дел од ко ла чот, 
а За ев тре ба да ис по ра ча. Ќе би дат за
до во ле ни ду ри то гаш ко га ќе се рас
крч ми др жа ва та. Сме тка та ќе ја пла ти 
на ро дот. Но, та кво не што не ма да се 
слу чи за тоа што на ро дот е на го товс 
и под го твен е да го за шти ти сво е то. 
По се ко ја це на ќе оди до крај за тоа 
што не ма ре зерв на та тко ви на! За ев 
и не го ва та кри ми нал на бан да се га се 
пред из бор – да се со о чат со на ро дот 
на из бо ри или да го пре диз ви ка ат не
го ви от гнев на ули ца.   �



С пе ци јал ни те јав ни об ви ни
те ли не са мо што не ма ат 
по им кол ку не ле гал но сни

ме ни раз го во ри има ат(има ле) со
ци јал де мо кра ти те, ту ку и не по ве
доа ни ка ква ак ци ја за да се открие 
ка де се оста то кот од ма те ри ја ли те 
за кои збо ру ваа и Зо ран За ев и по
ло ви на од со ци јал де мо крат ска та 
вр ху шка; СЈО го отфр ли слу ча јот 
„Пуч“ и ни ко гаш не рас чи сти за 
што „нај ве ро јат но, ќе би де гра
ѓан ска вој на“ од раз го во рот ме ѓу  

„Ко ка ко ла 10а“ и „Ор ке стар11“; не 
го ин те ре си ра ат за ка ни те за но ви 
„бом би“ и за пу шта ња сним ки по 
со ци јал ни те мре жи; се за ни ма ва со 
га ќи, ду ше ци и со ави о ни, не пре
зе де ни што за тр го ви ја та и за уце
ну ва ња та со сним ки те; во це лост 
дејс тву ва по по тре би те и нај а ви те 
на за е ви сти те, а се га се нај а ву ва де
ка ду ри и тие ма те ри ја ли што СЈО, 
на вод но, ги има, од нос но му беа 
от ста пе ни од за е ви сти те, не ма да 
би дат уни ште ни, ту ку ќе оста нат 
за да мо же и на та му, во ид ни на, да 
би дат зло у по тре бу ва ни.

Во са мра кот на пр ви от дел од 
нив на та при вре ме на ра бо та, ова 
на ве сту ва ње од СЈО де ка ма те
ри ја ли те не ма ло да би дат уни
ште ни, ја отво ра ста ра та ди ле ма 
 има ли во оп што ма те ри ја ли во 
СЈО. За по тсе ту ва ње, по по ли тич
ко то фор ми ра ње на спе ци јал ни
от имп лант во суд ски от си стем, 
со ци јал де мо крат ска та вр ху шка 
по дол го вре ме не му ги пре да
ва ше ма те ри ја ли те. По ми на по
дол го вре ме во пер и пе тии и во 
над му дру ва ње око лу ус ло ви те за 
чу ва ње, поз на ти ка ко „спе ци ја
лен сеф“ за по тоа пред ка ме ри те 
од авто мо бил ски ба гаж ник да 
би дат пре да де ни ку тии со хар
ти ја и, на вод но, пол ни твр ди ди
ско ви со сни ме ни те ле фон ски 
раз го во ри.

Се по ка жа де ка по го лем дел од 
тие „ма те ри ја ли“ – на вод но ма
те ри ја ли, би деј ќи и са ми те „спе
ци јал ки“ не маа иде ја што им би
ло пре да де ни, па ин фор ма ци ја та 

сле ду ва ше ду ри по при ти со кот 
од јав но ста  спо ред СЈО, се од не
су ва ат на при ват ни раз го во ри и 
на ма те ри ја што не на ве ду ва на 
не ка кви про тив прав ни дејс тва. 
Пре циз но, во тре ти от, мар тов
ски из ве штај, СЈО на ве ду ва де
ка до то гаш би ле прес лу ша ни 
272.950 ау ди о фај ло ви или 45 
про цен ти од вкуп ни от број. Од 
нив 90.618 се при ват ни раз го
во ри, а во 181.372 слу чаи не е 
утвр де но по сто е ње ин ди ции за 
сто ре но кри вич но де ло. И ток му 
за тие ма те ри ја ли СЈО се га нај а
ву ва де ка са ка да ги со чу ва. Са мо 
што ме сто во СЈО, ве ро јат но тие 
ма те ри ја ли се чу ва ат во се фо ви
те на за е ви сти те. Та ка ка ко што 
За ев и са ми от нај а ву ва ше, де ка 
ако СЈО би де за кон ски уки на то, 
тре ба да му ги вра ти сним ки те 
за да мо же и на та му јав но да ги 
еми ту ва.

До кол ку се по ста пи за кон ски, 
ка ко што по со чу ва и по ра неш ни

от ми ни стер за прав да Ми хај ло 
Ма нев ски, и ма те ри ја ли те за кои 
е утвр де но де ка не ма ат ко рист 
во дејс тву ва ње то на СЈО или на 
кој би ло дел од суд ска та власт, 
се уни штат, да ли то гаш СЈО би 
им ги вр за ло ра це те на за е ви
сти те за по ве ќе од 270 ил ја ди 
мож ни ид ни уце ни во по ли тич
коеко ном ски те игри? Ако ги 
уни шти, а тие пак „се по ја ват“ 
зна чи де ка или има ле ко пии или 
СЈО не до би ло ни што, освен ма
те ри ја ли на ла жич ка. Во два та 
слу ча ја  за луд но по тро ше ни 
бу џет ски па ри за чи ста по ли
тич ка кал ку лант ска ин ста ла
ци ја во пра во то. Пар ти ја та на 
за е ви сти те во екот на по тре си те 
за од ло жу ва ње на април ски от 
тер мин за из бо ри ус пеа во ед на 
од ко мер ци јал ни те бан ки да го 
ре про гра ми ра кре ди тот, со што 
ја спа си хи по те ка та врз пар ти
ска та цен тра ла, а ни кој не мо же 
да ка же со пол на уста де ка во 
тој пер и од во јав но ста слу чај но 

бе ше пу штен те ле фон ски раз го вор 
со ди ре кто рот на таа бан ка.

Ва кви при ме ри има по ве ќе, дел знај
ни, дел тај ни. Но, ко га ва кви те уце ни 
функ ци о ни ра ат од по о дам на, зо што 
се га за е ви сти те би се отка жа ле од 
„злат на та ко ко шка“ да де на на за ем 
во СЈО. Уште по ве ќе што СЈО да ва 
ле ги ти ми тет на та кви те „ак ции“ за 
ома ло ва жу ва ње на „не при ја те ли
те“. Ти пи чен при мер е прес ме тка та 
на за е ви сти те со уред ниш тво то на 
ед на те ле ви зи ја. Пу шта ње то при
ват ни раз го во ри по скри ен ка нал 
на со ци јал ни те мре жи, по тоа до би и 
по твр да од СЈО со це ла прескон фе
рен ци ја за га ќи и за ду ше ци!

Си гур но ста и сле па та вер ба на за
е ви сти те во СЈО ги „отво ра“ и во 
по ли тич ка та би тка што се бие во 
пар ла мен тот за за чу ву ва ње на це
ло ви то ста на др жа ва та. Еден од 
по и скус ни те пра те ни ци во пар ла
мен тот, Ан то ни Ми ло шо ски јав но 
со оп шти де ка му би ле упа те ни за ка
ни по ра ди не го ви те ста во ви про тив 
За ев и де ка „не би би ло чуд но“ да 
би де по ви кан во СЈО.  Ми ло шо ски 
откри ва и де ка не е единс тве ни от за 
ко го се по ве де ни слич ни по стап ки 
„ка ко по ли тич ки и ин сти ту ци о на
лен ме тод на при ти сок“. Не мо же да 
не се сме та за при ти сок ни ту лан
ски от обид на пред вод ни кот на СЈО, 
Ка ти ца Ја не ва, ко ја во Со бра ни е то 
ток му на пра ша ње на Ми ло шо ски се 
оби де да би де ма ли ци оз на по со чу
вај ќи де ка го слу ша ла вни ма тел но 
„ка ко што го слу ша ла“ во бом би те.

Но ра бо та та е мно гу по се ри оз на од 
пет па рач ки те при каз ни за под гре
ва ње на ни ски те стра сти на  „ши ро
ки те на род ни ма си“, за што за е ви
сти те одам на по е ди неч но се има ат 
из јас не то ка ко гле да ат на нив. По 
се кој го лем пре тр пен по раз на по
ли тич ки план, за е ви сти те го акти
ви ра ат ме ѓу ет нич ко то оруж је, со 
кре ва ње на тен зи и те за по сто е ње 
раз го вор за ет нич ко сен зи тив ни 
слу чаи. Игра ње то врз тен ка та жи
ца на со жи во тот за пре диз ви ку ва ње 
ме ѓу ет нич ки тен зии со нај а ви за 
„бом би“ со со др жи на за „ви сти на та“ 
за ма са крот кај Смиљ ков ско Езе ро 
или за Ди во На се ље до се га ве ќе не
кол ку па ти е зло у по тре бе но.

Осо бе но слу ча јот „Мон струм“ е ору
ди е то во по ве ќе на вра ти и со по ве
ќе це ли. Ка ко пр во се оче ку ва да ги 
акти ви ра ма ке дон ски те Ал бан ци де

Ме сто, спо ред за ко нот, да се уни штат ма те ри ја ли те од „бом би те“ 
во кои не ма не ле гал ни дејс тва или, пак, се при ват ни раз го во ри, 
СЈО ќе ги „чу ва“. Не до сти га уште „спе ци јал ни те“ да наг ла сат 
де ка ќе ги чу ва ат во се фот на со ци јал де мо кра ти те за да мо же, 
ка ко и до се га, ко га ќе им згу сне, да поч нат со по ли тич ки ре кет  
- од га ќи и ави о ни, до „Мон струм“ и „Ди во На се ље“, за ко га ќе 
им тре ба ме ѓу ет нич ка тен зи ја
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З о ран За ев си да де „фо
ра“ од шест ме се ци до 
след но то со о чу ва ње со 

ВМРОДПМНЕ. Ни по мал ку, ни 
по ве ќе. „Сеп тем ври или октом
ври“, ова е по са ку ва ни от тер мин 
на бе страш ни от ли дер за да тум 
за ло кал ни из бо ри, со ста ве но во 
ин терв ју за „24 ва ти“. Му се со ни 
или, се пак, му се ис пу шти?

Да, де фи ни тив но е вре ме на сил
ни по тре си. Раз лич ни. Во исто 
вре ме ко га др жа ва та се тре се 
од над вис на та ти ран ска та пла
тфор ма, СДСМ се тре се од страв 
од из бо ри. Стар, до бро поз нат 
страв за нив. Мно гу ре а лен. А 
би тре ба ло, има ат и зо што. Со 
ре зул тат на из бо ри те од 11 
де кем ври, кој за мно гу ми на е 

пан дан на не чи ја ми ле ни ум ска 
до би вка на ло та ри ја, нај го лем 
страв и тре ба да им би де но во 
со о чу ва ње со на ро дот.

Ин те рес но е што, ка ко и се ко гаш, 
по таа ста ра та и, га ран ти ра но, 
пре по ра ча на од не го ви те ба ја чи, 
кои и го до не соа до ова де ре џе, 
СДСМ ма ле рот го бр ка со из мис
ле ни, го ле ми број ки. Нај ве ро јат
но, ча дор џи и те и твор ци те на 
го ле ма та ма ке дон ска ла га, ко ја 
го до стиг на сво е то креш чен до, 
ги со ве ту ва ле „што по ве ќе из
ла же те, тоа по ве ќе ќе ви фа ти и 
иља чот“. Се се ќа ва те на 500.000 
фан то ми, 620.000 исе ле ни, укра
де ни 5 ми ли јар ди евра, па сѐ до 
612.000 што гла са ле за За ев и за 
про ме ни (не и за Се ла и за Ка са
ми). Та ка, За ев бр кај ќи го сил ни
от страв од но ви из бо ри, из ја ви 

де ка на нив СДСМ ќе осво е ле 72 
пра те ни ци. Ни по мал ку, ни по
ве ќе. Да, не од го во ри на пра ша
ње то чу му то гаш оваа ма ка со 
ко ли ци ски те парт не ри и зо што 
не си по бе дат маз но „ка ко лу ѓе“, 
важ но си се по фа ли ја. Ре ал но ста, 
за нив на жал, е мно гу, мно гу по и
на ква. А и са ми те ја зна ат, не што 
што мо же те, бу квал но, да им го 
про чи та те на ли це. Ви стин ска та 
кон сте ла ци ја ја за све до чу ва ат 
сто ти ци дов че раш ни јав ни, на
стра на јас ни и глас ни под др жу
ва чи на со ци јал ни те мре жи, кои 
го изра зи ја сво е то раз о ча ру ва ње 
од па за рот со на ци о нал ни те ин
те ре си. Дел од нив се по ја ви ја 
на про те сти те на „ За за ед нич
ка Ма ке до ни ја“, не кои и ки неа 
фо то гра фии од ша ре на та „ре
во лу ци ја“ и до ше сто ко ле но ги 
кол неа За ев и вр ху шка та за тоа 

АНАЛизА

Левицата е свесна  
за гневот на народот
Пишува |  
Љупчо Цветановски

Во исто вре ме ко га др жа ва та се 
тре се од над вис на та ти ран ска та 
пла тфор ма, СДСМ сил но се тре се 
од страв од из бо ри. Стар, до бро 
поз нат страв за нив. Мно гу ре а лен. 
А и би тре ба ло, има ат и зо што. Об је
ктив но преп ла ше ни де ка, ко неч но, 
се про чи та ни и де ка нив на та ше ма 
со тр чила жи, па пупу не ва жи, ве
ќе во оп што не „па ли“ кај на ро дот, 
а уште по мал ку др жи во да, збо рот 
„из бо ри“ по втор но е тој што пре
диз ви ку ва си лен нап лив на па ни ка 
и уп лав на „Па вел Ша тев“. По ве ќе 
од свес ни де ка но во со о чу ва ње во 
гла сач ки те ку тии би би ло по губ но 
за нив и за ве те но то на „ча до рот“, 
„си но крв ни те“ се свр ти ја кон сво и те 
ис про ба ни средс тва за ди гре си ја и 
за за ме тку ва ње на јав но ста. Ба ди
ја ла, ста ти ва до ста ти ва...

СДСМ БегА оД ЛокАЛни иЗБори

ка „ВМРОДПМНЕ е ан ти ал бан
ско“, ка ко вто ро пар ти ја та пред 
Ма ке дон ци те да се при ка же ка ко 
„без ми лос на“,  тре то за по ди га ње 
на не до вер ба кон суд ски от си
стем и, на кра јот, си те три точ
ки за ед но да се фо ку си ра ат  врз 
опре де ле на лич ност. Во мо мен
тов таа цел е пре тсе да ва чот во 
пар ла мен тот, Трај ко Ве ља но ски 
, кој не доз во лу ва кр ше ње на со
бра ни ски от де лов ник по жел ба 
на со ци јал де мо кра ти те за пре ку
тру па да би де спро ве ден дел од 
ти ран ска та пла тфор ма. И овој пат, 
отво ра ње то на ра на та што се оче
ку ва да пре диз ви ка ин ци ден ти 
е упа те на од ме ди ум, кој, спо ред 
по ра неш ни пар ти ски функ ци о
не ри во СДСМ, е дел од се меј ни те 
биз ни си на За е ви.

Слу ча јот „Мон струм“ е спе ци
фи чен ко га ста ну ва збор за на
мер но пре диз ви ку ва ње тен зи ја: 
се ра бо ти за убис тво на пет ми
на Ма ке дон ци од кои че тво ри
ца мла дин ци, на Ве ли че твр ток, 
спро ти Ве лиг ден, нај го ле ми от 
пра вос ла вен праз ник, на 12 ап
рил 2012 го ди на. За убис тво то 

на до жи во тен за твор се осу де ни 
Ал бан ци, со пре су да те ро ри зам. 
И За ев и тие око лу не го без ми
лос но го иско ри сту ва ат слу ча јот 
во по ли тич ки це ли се ко гаш ко га 
ќе им за гу сти. Уште од по че то кот 
на 2015 го ди на За ев лич но по со
чу ва обе ло де ну ва ње на сним ки 
за Смиљ ков ско Езе ро, кои „мо же 
са мо да ги обе ди ни си те“; сле ду ва 
ин терв ју во кое по ра чу ва де ка „во 
за твор ле жат не ви ни“, на род ни
ни те и на уби е ни те и на за тво ре
ни те им ве ту ва јав но еми ту ва ње 
на „раз го во ри те“, за по тоа да се 
пре мис ли и да не ги еми ту ва, но 
за тоа и во из бор на та кам па ња во 
де кем ври 2016 го ди на се слу жи со 
нај а ви за „рас чи сту ва ње“ на „Мон
струм“. Во ме ѓу вре ме, пре су да та 
за убиј ци те на кра јот од 2015 го
ди на е по твр де на и од апе ла ци ја, 
па не јас но е ка ко За ев би им по
мог нал на „не ви ни те“ со чу ва ње 
на сним ки те и со нив на зло у по
тре ба во по ли тич ки це ли? Исто 
та ка, не јас на е и уло га та на СЈО во 
се та оваа по ли тич ка зло у по тре
ба, осо бе но што пред по ве ќе од 
ед на го ди на ме ди у ми те бли ски 
на за е ви сти те об ја ви ја де ка „спе

ци јал ни те“ би ле за ин те ре си ра ни за 
слу ча јот, а од то гаш не ма ни што.

Пре ку нај а ви те на за е ви сти те за 
об ја ву ва ње сним ки за „Мон струм“, 
но и за „Ди во На се ље“, Мар тин Не
шков ски, Ни ко ла Мла де нов, СЈО ми
ну ва не са мо ка ко да не се слу чи ле, 
ту ку ка ко и во оп што да не вли јае 
врз нив на та ра бо та и врз нив ни от 
кре ди би ли тет. Ед но став но, до де ка 
За ев пре ку сво и те лу ѓе се за ка ну ва 
со ма те ри ја ли те што, на вод но, се 
во СЈО и се пред мет на не го ва та 
ра бо та, од та му ба ра ат ави о ни и 
га ќи. Но, те шко е да се оче ку ва чу
до, де ка по исте кот на ман да тот на 
СЈО за отво ра ње но ви истра ги, во 
ју ни, на ви сти на, „спе ци јал ки те“ ќе 
со бе рат хра брост да го по чи ту ва ат 
пра во то нас про ти пар ти ја та, и да 
ги уни штат тие ма те ри ја ли што 
ќе оста нат не у по треб ли ви. Со тоа 
, ба рем на мо мент, ќе се по чи ту ва 
пра во то и ќе се на пра ви еден ви
стин ски че кор кон рас чи сту ва ње со 
мож но ста по ли ти ка та по втор но, за 
днев ни по е ни, да ги зло у по тре бу ва 
ви стин ски те жр тви  и по чи на ти те 
и нив ни те се мејс тва. Ко га са мо би 
со бра ле хра брост... 

АКТУеЛНо
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што ги пре ла жа ле. Не мо ра да 
оди те по да ле ку, ед но став но, на 
след ни от про тест из ле зе те и 
ви де те ги лу ѓе то на не го. Не се 
си те вмров ци, ќе се из не на ди
те од тие што ќе ги ви ди те та му. 
Да, за тоа што вло гот е пре го лем, 
а пла си ра на та ла га од За е ва та 
ком па ни ја без о браз на и мно гу 
пот це ну вач ка. Мо же би, кај дел 
од гра ѓа ни те им ус пеа фин та та со 
„сто па ти ка жа на та ла га ста ну ва 
ви сти на“, осо бе но со „вал ка ње
то“ на про тив ни ци те, но ли де рот 
што сто па ти со ста ви со се ма раз
лич ни, че сто ан ти на ци о нал ни и 
ан ти др жав ни ла ги, оста ну ва са мо 
лаж го. Ни што по ве ќе.

Оправдана паника  
на „Павел Шатев“
Об је ктив но преп ла ше ни де ка, 
ко неч но, се про чи та ни и де ка 
нив на та ше ма со тр чила жи, па 
пупу не ва жи, ве ќе во оп што не 
„па ли“ кај на ро дот, а уште по
мал ку др жи во да, збо рот „из бо
ри“ по втор но е тој што пре диз
ви ку ва си лен нап лив на па ни ка 
и на уп лав на „Па вел Ша тев“. 
Ве лат, са мо то не го во спом ну
ва ње ги смра чу ва и та ка веч но 
на мур те ни те ли ца на вр ху шка та 
и на но во ком по ни ра ни те пра
те ни ци. По ве ќе од свес ни де ка 
но во со о чу ва ње во гла сач ки те 
ку тии би би ло по губ но за нив 
и за ве те но то на ча до рот, „си но
крв ни те“ се свр ти ја кон сво и те 
ис про ба ни средс тва за ди гре си ја 
и за за ме тку ва ње на јав но ста.

Ве лат, во слу чај на нуж да (ма
ла или го ле ма) пр во се вр ти кај 
Ка ти ца.Тоа и не им е не кој проб
лем,ни ту ма ка, но ви стин ски от 
проб лем е што кре ди би ли те тот 
на СЈО (со ци јал де мо крат ско јав
но об ви ни телс тво) е све ден на 
ну ла или, по ве ро јат но, е во ми
нус. Ни кој ве ќе не им ве ру ва. Ама 
ни што.

Вто ри от те ле фон, ло ци ран на 
скоп ски от рид, одам на е на 
„стенд бај“ по ра ди истра га та на 
Ти лер сон и оче ку ва ња та, ко неч
но, Трамп да ја свр ти по треб на та 
стра ни ца. Дру ги те „при ја тел
ски“ ам ба са ди, пак, ре а ги ра ат 
ток му на по вик од исти от тој 

рид, кој е при ну ден да мол чи, а, 
на стра на, и та ка, на ро дот ве ќе 
не ре а ги ра по зи тив но на нив
ни те не до вет ни ме ша ња и су
ге стии. Про пад на и ак ци ја та на 
со ро со ид ни те евро пра те ни ци 
од Бри сел. Но ва ста ти ва.

Се оби доа и со вклу чу ва ње тре та 
сме на во „Фа бри ка та“, но и тоа 
из ле зе „ќорфи шек“. Тие се ве ќе 
одам на про чи та ни, не де ка та
му има и мно гу што да се чи та, 
не ли. За го ле ма жал, глу по сти те 
на не до вет ни те ју ри ши ци и на 
из ди ша ни те и из вал ка ни „про
фе си о нал ци“ при пос лед но то 
вклу чу ва ње на по го нот им до
не се са мо кон тра про ду ктив ни 
ла ги од кои ни са ми те не зна е ја 
ка ко да се из ва дат.

Из вр ту ва ње то им е спе ци ја ли
тет и за шти тен знак, па Ше ке
рин ска се оби де со ка кви ли не 
тол ку ва ња на со бра ни ски от де
лов ник. Те таа и таа точ ка од таа 
и таа али не ја на тој и тој член 
овоз мо жу ва ла се ка кво и та кво 
тол ку ва ње и пре скок ну ва ње 
точ ки од днев ни от ред, па до
об јас ну ва ња од „не за вис ни от“ 
пра те ник и не вра бо тен екс до
на тор Пав ле Бо го ев ски. И тоа 
не им по ми на.

Спас во евтиниот рецепт  
на небулози и на лаги
При тис на ти „до ѕид“,го стис наа 
и „па никта сте рот“ и го иско ри
сти ја пос лед но то ору дие, тол ку 
до бро поз на то и тол ку мно гу ко
ри сте но. Поч наа да ла жат. На го
ле мо. На Ми јал ков му из мис ли ја 
тен де ри во РЕК „Би то ла“, На Ми
ло шо ски му „лет наа“ ави о ни, на 
Гру ев ски му из ва ди ја не по стој
ни „пре ми ер ски“ те ле фон ски 
сме тки од Мал та, на Му ко ски 
за ка ни со „црн по јас“, на ге не рал 
Ар сов ски не ле га ли зи ра на те ра
са, на Вла ди ка та Пе тар де ло ви 
од до си е то, на Или ев ски му „из
ва ди ја“ стан што ни са ми от не 
знае ка де е итн. До не дог лед. Ако 
не сте со нив, че кај те си афе ра: 
про ве рен, но се ри оз но евтин, из
ве твен и про пад нат ре цепт. Да
ли не се свес ни де ка ве ќе ни кој 
нор ма лен и сдсмов ски не о бо ен 
не ги „ку пу ва“ овие глу по сти?

И се то тоа за спас од бу де ње то 
на на ро дот, не за пир лив про цес, 
кој не ма шан си да со пре со ва кви 
не бу ло зи. Исти от тој на род ба ра 
са мо ед но – отка жу ва ње од ти
ран ска та пла тфор ма, ма кар би ла 
и са мо дек ла ра ци ја. А тие, ни ка ко 
да се отка жат. Па ни ка та, очиг лед
но, е огром на. Ве ро јат но, ча до рот 
им по ста вил и ро ко ви, кои се ве ќе 
одам на про би е ни. Нај страш но за 
нив, кол ку и да се пра ват не до
вет ни, е што са ка ле или не, но 
оваа си ту а ци ја мо ра да за вр ши 
на из бо ри. За два ме се ца или за 
шест, што е раз ли ка та? Не ба ре, 

Кога странците ве „перат“, 
а валканиците никако  
да исчезнат
Ба ди ја ла и па те тич ни от обид на 
НДИ да им да де ве тер во едра и 
да го диг не ур на ти от мо рал на 
„Па вел Ша тев“. Аме ри кан ски от 
На ци о на лен де мо крат ски ин
сти тут (НДИ), се раз би ра со па
ри на УСАИД, на пра ви еден од 
пос лед ни те оби ди во по мо шта 
кон сопс тве ни те ми ле ни чи ња и 
пу ле ни. И, пак, ста ти ва. Ис пад на 
ан ке та на ко ја ѝ се потс ме ваа и 
са ми те со ци јал де мо кра ти. Ка ко 
и не, ко га во смеш на та и „не на
ме сте на“ ан ке та, со се ма слу чај но 
на пра ве на во вре ме ко га сто ти
ци ил ја ди гра ѓа ни се којд нев но 
се на ули ца со се ри оз но и јас но 
ба ра ње за пре кин на ти ран ски
те не бу ло зи, се из нас лу шав ме 
се ка кви глу по сти  од ти пот на 
таа де ка мно зинс тво то гра ѓа
ни мис ле ло де ка За ев тре ба да 
фор ми ра вла да, па сѐ до таа ше
га де ка пом ла ди те му ве ру ва ле 
на СЈО и одо бру ва ле вла да и без 
ман дат?! Да ли под „пом ла ди те“ 
мис леа на де чи ња од гра дин ка? 
Ни ту та му не мис лат та ка. Не
до сти га ше уште да ка жат де ка 
ан ке та та е на пра ве на на из бран 
при ме рок на „Па вел Ша тев“ и де
ка За ев и Ка ти ца се нај у ба ви, нај
ум ни и де ка се кој друг из бор за 
пре ми ер ќе до не се апо ка лип са, 
а со да ва ње до вер ба на двај ца та 
„из бра ни“ Ма ке до ни ја ќе вле зе 
во ЕУ и во НАТО за еден ме сец, во 
Г7 за два, а најм но гу за три ме
се ци ќе ста не и по сто ја на член
ка на Со ве тот за без бед ност на 
ООН. Ве ро јат но, во иста та ан ке та 
нај го ле ма до вер ба би има ло Ми
ни стерс тво то за смеш но оде ње. 
Ако би де, не ка би де мон ти пај то
нов ска до крај, не ли.

Со ро со ид ни те ме ди у ми, пла те ни 
од иста та ка са ка ко и ан ке та та, 
со си лен жар и не пре гор ја пре
по вто ри ја не кол ку па ти, ама пак 
ба ди ја ла, сѐ по ми на без ни ка ков 
одг лас. Проб лем е и што НДИ на 
мо мен ти му па ри ра ше на Амб ди 
Ба јрам. Спо ред де мо гра фи ја та на 
ис пи та ни ци те, би ле ан ке ти ра ни 
77 про цен ти Ма ке дон ци и „дру
ги“ и 24 про цен ти Ал бан ци?! Да, 
вкуп но 101 про цент... 

сДсМ е со се ма све сен де ка на ро дот се раз бу ди, 
де ка се на лу ти или, ако са ка те, де ка „ма ски те пад-
наа“, ве ли уни вер зи тет ски от про фе сор але ксан дар 
Да штев ски, спо ред кој ду ри и од вМРо- ДПМНЕ не 
оче ку ва ле де ка на ро дот тол ку цвр сто ќе за ста не 
про тив ти ран ска та пла тфор ма, од нос но про тив 
ре де фи ни ра ње то на др жа ва та.

ДАштевСкИ: Сва кво не што не се слу чи ни во 
конф ли ктот 2001 го ди на. тоа што го сфа ти на-
ро дот е де ка во оп што не се ра бо ти за от стап ки 
што би зна че ле по го ле ми пра ва ту ку ко неч на фе-
де ра ли за ци ја на др жа ва та. По ра ди тоа, поч на да 
па ѓа реј тин гот на СДСМ и тоа е глав на та при чи на 
што не са ка ат из бо ри во след ни те не кол ку ме се-
ци. тие се га мо ра да ја из ба лан си ра ат со стој ба-
та. Се оби доа да го на пра ват тоа со фло ску ла та 
де ка про те сти те би ле во ин те рес на за шти та на 
кри ми на лот на вМРО- ДПМНе, но еви дент но е 
де ка на ро дот не се фа ти во таа ста пи ца. тоа е 
не ус пеш но за вр ше на ра бо та. ви дов ме де ка СЈО 
е це лос но по ли тич ки мо ти ви ра но и под ди рект на 
ко ман да на СДСМ. При ја ви те што ги под не су-
ва ат пре диз ви ку ва ат потс мев кај гра ѓа ни те, не-
за вис но да ли се тоа дол ни али шта или ба ра ње 
ави о ни кај дел од функ ци о не ри те на вМРО. Но, 
тоа што е су штес тве но е де ка не мо же ни ка ко да 
се ме ша ат кри вич ни те по стап ки со про да ва ње на 
др жав ни те ин те ре си. По стап ки те ќе про дол жат да 
си те чат, но до кол ку се га на пра ви ме от стап ки со 
при фа ќа ње на пла тфор ма та, ја гу би ме др жа ва та 
и не ма вра ќа ње на зад.

Зо ран За ев ве тил де ка ќе ги спро ве де ба ра ња та во 
пла тфор ма та, ве ро јат но не зна еј ќи во це лост до 
ка де одат тие ба ра ња. во ме ѓу вре ме, се по ста ву-
ва ат но ви ба ра ња, кои не се во пла тфор ма та, ка ко 
на при мер за оз на ки те на вој ска та и за банк но ти те. 
Со ог лед на тоа де ка вла да та не е фор ми ра на, 
СДСМ ги при фа ќа и тие ба ра ња, иа ко во јав но ста 
са ка да ја про тур ка те за та де ка за тоа ќе се раз го-
ва ра би деј ќи устав ни екс пер ти рек ле де ка тоа е 
про ти ву став но. Од дру га стра на, ДУИ твр ди де ка 
устав ни те екс пер ти што тие ги кон сул ти ра ле им 
со ве ту ва ле де ка тоа е устав но. Исто то се слу чу ва 
и за др жав ни те сим бо ли. СДСМ твр ди де ка не ма 
да се ме ну ва ат, но Ар тан Гру би ре а ги ра во иста та 
се кун да де ка ДУИ не го при фа ќа тоа.

во се кој слу чај, ра бо ти те оти доа пре да ле ку, за тоа 
сме там де ка во на ред ни те не кол ку ме се ци СДСМ 
ќе се оби де да ја ста би ли зи ра со стој ба та, за од 
есен да се спро ве дат ло кал ни и пред вре ме ни 
пар ла мен тар ни из бо ри, би деј ќи се га из ме на та на 
Из бор ни от за ко ник за ви си и од вМРО ДПМНе, кој 
мо же да ги ус ло ви дру ги те де ка ако са ка ат ло кал-
ни, ќе мо ра да има и пар ла мен тар ни из бо ри, што 
е нив ни став од де нот ко га не се на пра ви вла да.
Си те сме све до ци де ка не по треб но се за гу би ја че-
ти ри ме се ци, а ќе се за гу бат уште тол ку, за тоа што 
ва кви от рас по ред во Со бра ние не ну ди ста бил на 
вла да и прос пе ри тет на др жа ва та.

Даштевски:  
СДСМ е свесен 
дека народот 
се разбуди и се 
налути

„ча до рот“ ќе на пра ви ма ги ја, 
но ва ди вер зи ја и ќе го сме ни 
мис ле ње то на гра ѓа ни те и од 
пре дав ни ци што со две ра це се 
сог ла си ја да ја про да дат сопс
тве на та мај ка и та тко ви на се га 
ќе на пра ви хе рои и па три о ти? 
Што ќе им би де оправ ду ва ње то 
– тоа го пра вев ме за да вле зе ме 
во ЕУ и во НАТО? По тол ку ла ги 
и из ма ми, вре ме е за се ри оз но 
про вер ту ва ње. Да, којз нае ка ко 
ќе ре а ги ра ат ко га це лос но ќе 
им се от трг не ча до рот. Ќе по
зе ле нат од ма ка или ќе ги удри 
сон ча ни ца.

АНАЛизА
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Ма ке дон ска та др жа ва, иа ко под си лен при ти сок од вна треш ни и од 
над во реш ни фа кто ри, иа ко без вла да по ве ќе од че ти ри ме се ци, иа
ко це ли три го ди ни на гри зу ва на од раз ни спле тки, ин три ги и тај ни 
опе ра ции, по ка жу ва де ка е жи лав про тив ник за си те што ѝ се на
стр ви ја пос лед ни ве го ди ни. И за со се ди те што ди рект но или ин ди
рект но вле гоа во би тка за неј зи но раз не би ту ва ње, и за вна треш ни те 
по ли тич ки фа кто ри што сво и те лич ни по ли тич ки це ли ги по вр зу ва ат 
со стран ски цен три на моќ што те ра ат сво ја аген да. Ма ке до ни ја не 
по пу шта ни пред де ло ви од сво е то на се ле ние, кое упор но, иа ко ед
наш ве ќе до би про ме на на Уста вот со ин кор по ри ра ње на Рам ков ни
от до го вор, се га по втор но ба ра це лос на но ва по ли тич ка ре ал ност

Пишува |  Горан Момироски

отПорен нА ПроПАгАнДи и  нА тУЃи АгенДи КОЛУМНА

МАКЕДОНЕЦОТ СЕ ПОКАЖА  
КАКО ЖИЛАВО МЕСО ЗА СИТЕ  
ШТО Му СЕ НАСТРВИЈА

Си те што пос лед ни ве 26 
го ди ни по тај но на ви ваа 
сла ба та Ма ке до ни ја да не 

оп стои де но ви ве се раз о ча ра
ни. Си те што искре но ве ру ваа во 
збо ро ви те на Сло бо дан Ми ло ше
виќ, спо ред ко го „Ма ке до ни ја ќе 
до бие др жа ва ама не ма да знае 
ка ко да ја за чу ва“, де но ви ве се 
во ди ле ма. Си те тие се пра шу ва
ат да ли, на ви сти на, зем ја та што 
„со го ди ни е на раб на гра ѓан ска 
вој на по ра ди вна треш ни при чи
ни“ , а во исто вре ме се на о ѓа на 
„ли ни ја та на ог нот“ ме ѓу аме ри
кан ски те и ру ски те гло бал ни ин
те ре си, е, на ви сти на, тол ку сла ба 
кол ку што са ка ат да ја при ка жат 
не кои не тол ку при ја тел ски до
маш ни и стран ски фа кто ри. И 
до де ка не кои сѐ уште сме та ат 
де ка ма ла та и сла ба Ма ке до ни
ја тре ба да ја „сви тка кич ма та“ 
и да се пре пу шти на сти хи ја та, 
не кои обич ни лу ѓе ве ќе се дум 
не де ли упор но до ка жу ва ат де ка 
си ла та на Ма ке до ни ја не за ви
си од по ли ти ча ри те, од стран
ски те фон да ции, од гло бал ни те 
ин те ре си, од рас по ло же ни е то на 
вла ди те во Ти ра на, Со фи ја или 
во Бел град ту ку са мо од сопс тве

ни те ин те ре си, од ин те ре си те 
на Ма ке до ни ја, на ци о нал на та 
др жа ва на ма ке дон ски от на род 
и на неј зи ни те гра ѓа ни. 

Опас но ста од  
конф ликт е при сут на, 
но на ро дот е умен
Се раз би ра, опас ност од ин ци
ден ти и од конф ли кти сѐ уште 
по стои. Ка ко што ни кој не мо же 
да пред ви ди ко га не ко ја бу да
ла ќе вик не „за Шип та ри гас ни 
ко мо ри“ та ка ни кој не мо же да 
га ран ти ра де ка не ко ја бу да ла од 
не кој дру га стра на не ма да ја зе
ме пу шка та и да го по вто ри ма
са крот од Веј це. И во Ма ке до ни ја 
и се ка де на све тот бу да ли има ло 
и ќе има, тоа што е раз лич но во 
ма ке дон ска та при каз на е што 
убед ли во нај го ле ми от дел од 
гра ѓа ни те се свес ни де ка ни ед
на ра бо та не се ре ша ва со конф
ликт. И де ка што и да се слу чи, 
ка ко што при ле га на ед на ци ви
ли зи ра на зем ја за ка ква што се 
еса пи ме, ре ше ни ја ќе се ба ра ат 
пре ку по ли тич ки раз го во ри. Тоа 
е ед на од цр ве ни те ли нии на си

те ма ке дон ски гра ѓа ни и тоа е 
до бро за тоа што си те се свес ни 
де ка ка ков би ло конф ликт не 
мо же да ги ре ши проб ле ми те 
со кои со ве ко ви жи ве ат Ма ке
дон ци те, Ал бан ци те, Тур ци те, 
Ср би те, Ро ми те, Бош ња ци те и 
си те дру ги. Си те се свес ни де ка 
со цр ни сце на ри ја гу би ме си те, 
а до би ва ат са мо тие што не ја 
са ка ат оваа зем ја за тоа што сво
ја та ид ни на ја гле да ат во дру ги 
ше ми и ге о гра фии.
 
Се кој по тег мо же да е 
ко бен, се кој ќе од го ва ра
Тие што раз мис лу ва ат за на ме
сте ни ин ци ден ти и за обид по 
не чии ин струк ции на си ла да 
из бе рат пре тсе да тел на Со бра
ни е то и да из бе рат вла да над
вор од Де лов ни кот мо ра да зна ат 
де ка тие пр ви ќе би дат жр тви 
на сво и те идеи. Тие лу ѓе мо ра 
да зна ат де ка, за раз ли ка од 24 
де кем ври 2012 го ди на, ко га се 
слу чи „цр ни от по не дел ник“, во  
Со бра ни е то се га си ту а ци ја та е 
со се ма по и на ква. Со ци јал ни те 
мре жи, кои се нај до бар лак мус за 
рас по ло же ни е то на гра ѓа ни те, 
ни по ка жу ва ат де ка ма ке дон
ски от на род не ма ни ко гаш да 
му про сти на тој што ќе се оби де 
да во ве де на силс тво ка ко за ме

на за прав ни те про це ду ри. Тој 
што раз мис лу ва да поч не и нај
мал ин ци дент за да ја пре зе ме 
кон тро ла на со бра ни е то без да 
го по чи ту ва про то ко лот, мо ра 
да раз мис лу ва за фе но ме нот на 
„Ефе ктот на пе пе ру га“ од нос но 
де ка нај мал фи зич ки конф ликт 
во Со бра ни е то или над вор од 
не го мо же да до ве де до ма сов
на ре ак ци ја што ќе за вр ши со 
искр ше ни, а на сви тка ни „кич
ми“, со за па ле ни ку ќи, со уби е ни 
лу ѓе, со ха ос во еко но ми ја та и 
со си те при друж ни ефе кти на 
ед но рас ту ре но оп штес тво. Па
тот од се гаш на ва Ма ке до ни ја, 
ко ја за опо зи ци ја та е не функ
ци о нал на др жа ва, до на ви сти на 
не функ ци о нал на, иа ко мо же да 
би де поп ло чен со до бри на ме ри, 
е мно гу кра ток. За тоа се по треб
ни не кол ку на луд ни ча ви лу ѓе 
што мис лат де ка се по сил ни од 
про це ду ри те, од со бра ни ски от 
де лов ник и од на ро дот. Од исти
от тој на род што, мо же би, фи
зич ки ќе им ја про сти нив на та 
гре шка и на ив ност, но за се ко гаш 
ќе ги за пи ше во цр ни от те фтер 
на исто ри ја та.  

Што на у чи Ма ке до не цот 
од по ли ти ка та кри за?
Обич ни от Ма ке до нец од кри за та 
што е ин тен зив на во пос лед ни

ве три го ди ни, а трае ве ќе се дум 
го ди ни, на у чи де ка без на ци о
нал но единс тво се ко гаш ќе би де 
во си ту а ци ја да би де за ви сен од 
стран ци те и од ал бан ски от фа
ктор. Во ера та на гло ба ли за ци ја 
и во си ту а ци ја ко га Ма ке до ни ја 
са ка по се ко ја це на да вле зе во 
ЕУ и во НАТО, со се ма е ло гич
но да би де те за вис ни од го ле
ми еко ном ски или во е ни со ју
зи, осо бе но ако са ка те да би де те 
дел од нив, но, во исто вре ме, е 
со се ма не ло гич но ним да им се 
обра ќа те за да ви ги ре шат ос
нов ни те вна треш ни проб ле ми 
по вр за ни со со ци јал на та ко хе зи
ја и со на ру ше ни те ци ви ли за ци
ски од но си. Уште по не ло гич но 
е Ма ке дон ци те да за ви сат од 
днев ни те по ли тич ки аген ди на 
сво и те пар тии или на пар ти и те 
на ма ке дон ски те Ал бан ци.
 
По чи ту ва ње то на  
др жав ни те сим бо ли  
да ста не фа кул та тив на 
оп ци ја
Иа ко Ал бан ци те се со ста вен дел 
од ма ке дон ско то оп штес тво со 
ве ко ви, а со Охрид ски от до го
вор ја над гра ди ја сво ја та по зи
ци ја и во Уста вот и, ре ал но, во 
оп штес тво то, са мо по ра ди ло
ши от по ли тич ки реј тинг на ДУИ 

се га це ла Ма ке до ни ја мо ра да 
све до чи за про дол же на кри за за 
ко ја и ли де рот на ДУИ, Али Ах ме
ти, не гле да свет ли на на кра јот 
на ту не лот. Или, пак, Ах ме ти не 
са ка да ви ди свет ли на за тоа што 
во мра кот е по лес но да дој де до 
сво ја та цел, по го лем реј тинг и 
ед на по и на ква Ма ке до ни ја во 
ко ја и фор мал но, освен што не
ма да има по тре ба да го збо ру ва 
ма ке дон ски от ја зик, ќе не ма по
тре ба ни да го вее ма ке дон ско то 
зна ме или да ја пее  ма ке дон ска
та хим на. Не де ка до се га тој и 
не го ви те ко ле ги се исте паа да 
иска жат по чит кон др жав ни те 
сим бо ли, но, се ка ко, по лес но ќе 
им би де ако ус пе ат во сво и те на
ме ри устав на та об вр ска за нив но 
по чи ту ва ње да ја про ме нат са мо 
во фа кул та тив на мож ност да ги 
на у чат збо ро ви те од хим на та, да 
го по ста ват др жав но то зна ме на 
др жав ни те праз ни ци и да го го
во рат ма ке дон ски от ја зик. 

Двај ца се ка ра ат,  
тре ти от ко ри сти
Ма ке дон ски от на род на у чи 
уште ед на важ на ра бо та, ко ја 
и прет ход но ја зна е ше, но се га 
ста на кри стал но чи ста. Де ка се
ко гаш ко га ма ке дон ски те по ли
тич ки ели ти има ат спро тив ста
ве ни по зи ции за ид ни на та на 
др жа ва та, не мо жат да сме та ат 
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Зад оби дот за де ста би ли за ци ја стои За па дот. Кон крет но Со рос, 
кој одра бо ту ва вал ка ни ра бо ти за за пад ни те цен три на моќ. Тие 
са ка ат на си те нас во ре ги о нот да ни на мет нат пра кти ка спо ред 
ко ја не е важ но за ко го гла са на ро дот, ту ку за ко го гла са ат тие. 
Вам во Ма ке до ни ја не тре ба ни кој да ви об јас ну ва ка ко се пра ви 
тоа, ве ли Ву чи че виќ

Разговараше |  Ненад Мирчевски

ДрА гАн ВУ Чи Че ВиЌ, гЛА Вен и оД го Во рен УреД ник нА „ин Фор Мер“ ИНТЕРВЈУ

� не по сред но пред из бо ри те 
срп ски от пре ми ер Але ксан-
дар Ву чиќ по ра ча де ка Ср би ја 
не ма да доз во ли „ма ке дон ско 
сце на рио“. не кол ку де на по 
убед ли ва та по бе да на пре-
тсе да тел ски те из бо ри уште 
во пр ви от круг, на ули ци те во 
Бел град гле да ме по че то ци на 
„обо е на ре во лу ци ја“ ре чи си 
иден тич на ка ко таа во Ма-
ке до ни ја. Сме та те ли де ка 
Ву чиќ, се пак, не ма да мо же 
да ја спре чи де ста би ли за-
ци ја та на Ср би ја и по крај 
убед ли ва та под др шка од 
гра ѓа ни те?  
ВУ Чи Че ВиЌ: Ср би ја, за 
сре ќа, сѐ уште е да ле ку 
од де ста би ли за ци ја 
ка ква што се слу чу ва 

За пад ни те моќ ни ци са ка ат да ѝ ја скр шат „кич
ма та“ на Ср би ја. Нив на та цел е да нѐ све дат во 
по зи ци ја на ма ли, сла би, ва зал ни, бал кан ски 

др жа вич ки, кои пос луш но ќе из вр шу ва ат на ред
би од Бри сел и од Ва шин гтон. Тоа е су шти на та на 
проб ле мот, ве ли Дра ган Ву чи че виќ, гла вен и од
го во рен уред ник на нај ти раж ни от срп ски вес ник 
„Ин фор мер“, во ин терв ју за „Ре пуб ли ка“. За Ву чи
че виќ, кој ва жи за нај моќ на ме ди ум ска фи гу ра на 
по ли тич ка та сце на во Ср би ја, е очиг лед но де ка 
„ма ке дон ски те“ и „срп ски те“ сце на ри ја се де ла на 
ист автор. Тој автор, ка ко што ве ли но ви на рот, са ка 
од на ши те др жа ви да на пра ви ва зал ни твор би со 
кои ќе пра ви што са ка и ка ко са ка.

во Ма ке до ни ја. За да раз бе ре те 
по до бро, Але ксан дар Ву чиќ на 
из бо ри те на 2 април до би еден 
и пол ми ли он гла са по ве ќе од 
вто роп ла си ра ни от кан ди дат, фа
во рит на НА ТО, Са ша Јан ко виќ. 
Ву чиќ освои ре чи си 400.000 гла са 
по ве ќе од си те дру ги 10 про ти
вкан ди да ти за ед но! Исто вре ме
но, овие де но ви на ули ци те во 

Бел град про те сти ра ат ме ѓу две 
и де сет ил ја ди лу ѓе. Стран

ски те ме ди у ми из ве сту
ва ат де ка на ули ци те 

се сту ден ти, но тоа 
не се сту ден ти. На 

ули ци те се акти
ви сти на по ра
зе ни те пар тии 
и дви же ња, ек
стре ми сти и 
ле ви чар ски и 
дес ни чар ски, 
а н а р  х и  с т и , 
анар хо  син ди
ка ли сти. Нив

на та единст ве на 
иде ја е на  сил но 
ури ва ње на не за
вис на та др жа ва 

ко ја са ма та 
од лу чу

МАКЕДОНСКОТО И  
СРПСКОТО СЦЕНАРИО 
СЕ ДЕЛА НА ИСТ АВТОР

на Ал бан ци те ка ко ко ре ктив 
на це ла та др жав на по ли ти ка. 
Ста на јас но де ка се ко гаш ко га 
Ма ке до ни ја е сла ба, ал бан ски те 
по ли тич ки фа кто ри не ма да се 
оби дат да ги пот прат стол бо
ви те на кои по чи ва зем ја та, во 
слу ча јов мул ти ет нич ки те, ту ку 
де ка ќе се оби дат да ги тур нат 
и на нив но ме сто да по ста ват 
ал бан ски стол бо ви. При тоа на 
се кои три  стол ба што ле жат на 
пле ќи те на си те дру ги гра ѓа ни, 
да има по нај мал ку еден ал бан
ски. Цел та е јас на и ло гич на, со 
по ме сту ва ње на еден столб, та ка 
по ста ве на та др жа ва ќе мо же да 
би де ур на та за миг, а ма ке дон
ски те по ли ти ча ри и гра ѓа ни не
ма да има ат ал тер на ти ва.
 
Зо што За ев и ал бан ски те 
парт не ри не ја пов ле чат 
пла тфор ма та од Ти ра на?
За тоа е важ но се га ма ке дон ски те 
гра ѓа ни да не по пу штат, за тоа 
што не мо жат да ста нат за лож
ни ци на жел ба та на Ах ме ти да 
ја вра ти ста ра та сла ва од 2001 
го ди на и во исто вре ме во те ме
ли те на ма ке дон ска та др жа ва 
да вгра ди чи вии на да ле чин ско 

упра ву ва ње со кои ќе ја кон тро
ли ра це ла зем ја. И ту ка ни кој, па 
ду ри ни ВМРОДПМНЕ не му пра
ви проб лем на СДСМ да го спре
чи овој про цес. Ка ко што ка жа 
и Гру ев ски, СЈО сло бод но мо же 
да про дол жи со сво и те про це си, 
со ап се ња, со сво ја та по ли тич ка 
аген да, са мо да се отка же од ти
ран ска та пла тфор ма. И, на ви сти
на, што е тоа тол ку страш но За ев 
да се до го во ри со Ах ме ти, Се ла, 
Ка са ми и со Та чи да ја сус пен ди
ра ат пла тфор ма та на пи ша на од 
Еди Ра ма. Да ка жат де ка за да се 
над ми не по ли тич ка та кри за ти
ран ска та пла тфор ма се ста ва ад 
акта или се отка жу ва ат од неа, 
по што мо жат да до би јат ман дат 
за фор ми ра ње вла да од пре тсе
да те лот Ива нов. Ах ме ти ќе има 
до вол но вре ме во но ва та вла да 
да го вра ти за гу бе ни от реј тинг, 
а За ев ќе мо же да ап си по ли ти
ча ри, но ви на ри и се ко го што ќе 
по са ка. Ло ги ка та во отсус тво на 
пре циз ни ин фор ма ции ве ли де
ка пла тфор ма та на Ра ма, се пак, 
не е единс тве на та при чи на што 
ме ѓу За ев и ал бан ски те пар тии 
не ма до го вор за пов ле ку ва ње од 
ре де фи ни ра ње то на др жа ва та. 
Или, пак, до го во рот за неј зи но то 
спро ве ду ва ње е пот пи шан со крв. 

Ја зи кот ка ко  
глав на соп ка
На ма ке дон ски те гра ѓа ни 
и до се га им бе ше јас но, 
но се га им ста ну ва по јас
но де ка со на мет ну ва ње 
на ал бан ски от ја зик ка ко 
ед на ков на ма ке дон ски от 
се вле гу ва во фа за во ко ја 
Ал бан ци те ќе твр дат де
ка ако са ка ме да ко му ни
ци ра ме ме ѓу себ но, си те 
Ма ке дон ци ќе мо ра да го 
на у чат ал бан ски от ја зик, 
што ка ко иде ја не е ло ша, 
но Ма ке до ни ја не ма вре
ме за тоа. 

До де ка Ма ке дон ци те го 
на у чат ал бан ски от ја зик 
до бро вол но или на си ла, 
Ал бан ци те ве ќе ќе го во
рат за пра во то на са мо о
пре де лу ва ње и на от це пу
ва ње за тоа што ме ѓу нив 
и нас ќе не ма мож ност за 
ко му ни ка ци ја. Се раз би
раа де ка огро мен број 
Ал бан ци не ма ат проб лем 
да го го во рат ма ке дон
ски от ја зик и за се га таа 
ко му ни ка ци ја се од ви ва 
отеж на то, но, се пак, се 
од ви ва, но си гур но е де
ка ко га пра во то да се ко
му ни ци ра иск лу чи тел но 
на ал бан ски от, кој тре ба 
да до бие ист ста тус ка ко 
ма ке дон ски от, при каз
на та за ко му ни ка ци ја та 
ме ѓу нас ќе за вр ши. Не 
по ра ди гра ѓа ни те, ту ку 
по ра ди поз на ти от ина
ет на по ли ти ча ри те, кои 
по се ко ја це на, сле деј ќи 
го за ко нот, ќе са ка ат да 
ко му ни ци ра ат на сво јот 
ја зик , што е ло гич но, но 
не при фат ли во за тоа што 
со тоа др жа ва та ќе ја по
ве дат кон рас па ѓа ње. 

При тоа не е тај на де ка не
кои од ал бан ски те по ли
ти ча ри јав но или пре мол
че но се стре мат кон таа 
цел, иа ко им е со вр ше но 
јас но де ка тоа сце на рио 
е мно гу, мно гу опас но и 
за нив и за си те дру ги. �
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ва за сво ја та суд би на. Да зак лу
чам, овие про те сти се га, се ка
ко, не ма да до ве дат до „обо е на 
ре во лу ци ја“. Но, не мам ни ка ква 
ди ле ма де ка ќе се оби дат да ја де
ста би ли зи ра ат др жа ва та, обем но 
фи нан си ра ни од странс тво, и де
ка ќе про дол жат и во след ни те 
ме се ци и го ди ни. 

� има те ли јас на сли ка кој го 
ури ва Ву чиќ и кој оди про тив 
јас но изра зе на та вол ја на срп-
ски от на род?
ВУ Чи Че ВиЌ: Зад оби дот за 
де ста би ли за ци ја стои За па дот. 
Кон крет но Со рос, кој одра бо ту
ва вал ка ни ра бо ти за за пад ни те 
цен три на моќ. Тие са ка ат на си те 
нас во ре ги о нот да ни на мет нат 
пра кти ка спо ред ко ја не е важ но 
за ко го гла са на ро дот, ту ку за ко
го гла са ат тие. Вам во Ма ке до ни ја 
не тре ба ни кој да ви об јас ну ва 
ка ко се пра ви тоа. 

� По стои ли по вр за ност на 
стран ски ам ба са до ри со срп-
ска та опо зи ци ја?
ВУ Чи Че ВиЌ: Ко га ми на та та го
ди на беа „пре га зе ни“ на пар ла
мен тар ни те из бо ри, ли де ри те 
на опо зи ци ја та вед наш по тр чаа 
кај аме ри кан ски от ам ба са дор, а 
по тоа упад наа во РИК (Ре пуб лич
ка та из бор на ко ми си ја) и на си ла, 
без цен зус, на мет наа пра те ни ци 
од две из бор ни ли сти во Со бра
ни е то... Јас но е де ка ам ба са до ри те 
во Ср би ја, ка ко и во Ма ке до ни ја, 
се оби ду ва ат да вла де ат и да кро
јат по ли ти ка. За пад ни те ам ба
са до ри во Ср би ја во вре ме то на 
вла де е ње то на ДОС имаа по зи
ци ја на „че твр та власт“, бу квал но 
вла де е ја со зем ја та. По до а ѓа ње то 
на Ву чиќ на власт во 2012 го ди на 
таа пра кти ка е пре ки на та и тоа е 
ед на од при чи ни те за кон стант
но по ве ќе го диш но ури ва ње на 
не го ва та вла да. 

� Мо же ли да се пре поз на ат 
при кри е ни те на ме ри на кре-
а то рот на ова сце на рио? Да 
би дам по пре ци зен, кој е ви-
стин ски от грев на Ву чиќ? Што 
ба ра ат од не го? Ср би ја да го 
приз нае ко со во или, мо же би, 
не што по ве ќе од тоа? 
ВУ Чи Че ВиЌ: Ву чиќ има по ве ќе 
гре во ви кои За па дот не мо же да 
му ги про сти. Прв и нај го лем грев 
е не за вис на та по ли ти ка. Тоа што, 

единс твен во Евро па, од би ва да 
во ве де санк ции на Ру си ја е не
што пре ку што За па дот ни ко гаш 
не ма да по ми не. Иа ко офи ци јал
но има ат раз би ра ње за срп ска
та не за вис на и во е но не у трал на 
по ли ти ка, за пад ни те моќ ни ци 
са ка ат да ѝ ја скр шат „кич ма та“ 
на Ср би ја. И тоа е су шти на та на 
проб ле мот. Тие са ка ат да нѐ све
дат на „пре тку ма нов ска“ мер ка, 
во по зи ци ја на ма ли, сла би, ва
зал ни, бал кан ски др жа вич ки кои 
пос луш но ќе из вр шу ва ат на ред
би од Бри сел и од Ва шин гтон. 
Да би би ло по вол ја на За па дот, 
Ср би ја мо ра са ма се бе да си отсе
че ра ка и но га, да се отка же од 
Ко со во и од Ре пуб ли ка Срп ска, 
но и да се сог ла си на членс тво 
во НА ТО. Тоа ни ко гаш не ма да се 
слу чи. Ба рем не за вре ме на жи
во тот на ге не ра ци и те на мо и те 
де ца и на нив ни те де ца. 

� По ли тич ка та кри за во Ма ке-
до ни ја поч на во 2014 го ди на 
ко га Зо ран За ев, ка ко ли дер на 
опо зи ци ска та СДСМ, по убед ли-
ви от по раз од би да ги приз нае 
ре зул та ти те од из бо ри те под 
из го вор де ка ВМро-ДПМне 
на вод но укра ла 200.000 гла-
са. По крај тоа, СДСМ твр де ше 
де ка има ло 500.000 фан том ски 
гла са чи, се жа ле ше на не рам-
но прав ни ус ло ви во из бор на-
та тр ка, де ка ме ди у ми те се 
узур пи ра ни, де ка гла са чи те се 
уце ну ва ни и зап ла шу ва ни од 
вла ста... на кра јот не нај доа ни-
ту еден фан том, до би ја сѐ што 
ба раа и со го ле ма под др шка 
од „над во реш ни те при ја те ли“ 
по втор но за гу би ја на из бо ри-
те. Се га пра ктич но при фа ќа ат 
уни шту ва ње на др жа ва та во 
фор ма ка ква што ја има ме де-
нес, са мо за да фор ми ра ат вла-
да. Ја пре поз на ва те ли срп ска та 
опо зи ци ја во оправ ду ва ња та 
на ма ке дон ска та опо зи ци ја за 
соз да ва ње по ли тич ка кри за? 
Под кој из го вор срп ска та опо-
зи ци ја ги ор га ни зи ра де мон-
стра ци и те? 
ВУ Чи Че ВиЌ: Очиг лед но де ка 
„ма ке дон ски те“ и „срп ски те“ 
сце на ри ја се де ла на ист автор. 
Тој автор са ка од на ши те др жа ви 
да на пра ви ва зал ни твор би со 
кои ќе пра ви што са ка и ка ко 
са ка. Сфа ќа ме де ка Ву чиќ и Гру
ев ски пре чат од иста при чи на. 

Баш ка ко што за пад ни те зло
стор ни ци Зо ран За ев во Скоп је 
и Са ша Јан ко виќ во Бел град им 
тре ба ат од иста при чи на, да ги 
вр шат исти те вал ка ни ра бо ти 
про тив сво и те на ро ди и сво и те 
др жа ви. Пог лед не те ка ко де нес 
во Ср би ја се оби ду ва ат бе срам но 
да ла жат де ка има ло не ка ква 
из бор на краж ба, а си те кон тро
ло ри на опо зи ци ја та на си те из
би рач ки ме ста се пот пи шаа на 
за пис ни ци те и по твр ди ја де ка 
из бо ри те беа фер и чес ни!? Во 
из бор на та ноќ си те опо зи ци ски 
кан ди да ти го приз наа из бор
ни от ре зул тат на Але ксан дар 
Ву чиќ. Не че сти таа, но приз наа. 
А то гаш, за са мо 24 ча са, поч наа 
де мон стра ции и из мис ле ни при
каз ни за краж ба. Јас но е де ка за 
тоа стиг на на лог од За пад. 

� Сце на ри сти те мно гу ја пот це-
ни ја ин те ли ген ци ја та на ма-
ке дон ски от на род ко ри стеј ќи 
про вид ни сце на ри ја од обо е ни 
ре во лу ции од дру ги зем ји. Си-
те оние што ја уви доа про па-
ган да та и од би ја да за ста нат 
зад нив на та лаж на бор ба за 
де мо кра ти ја ста наа жр тви на 

на па ди и по ни жу ва ња... Се га, 
во Бел град по втор но гле да ме 
исто сце на рио – исти сло га ни, 
ко ре о гра фи ја, ду ри и из ја ви-
те на гра ѓа ни те се иден тич ни 
ка ко и ов де. По ни жу ва ње то на 
гра ѓа ни те, кои всуш ност тре ба 
да им ја да дат вла ста, е по ка-
жу ва ње над моќ над нив или 
е са мо по греш на та кти ка на 
Со ро со ви те пла те ни ци ко ја ќе 
ги чи ни ска по во ре а ли за ци ја-
та на сце на ри о то? 
ВУ Чи Че ВиЌ: Гра ѓа ни те на Ср
би ја зад се бе го има ат дра го це
но то искус тво од 5 октом ври. 
Ние на сво ја ко жа по чув ству вав
ме што се слу чу ва ко га др жа ва та 
ќе ја пре зе ме со ро со ва таан ти
на ци о нал напре дав нич ка по
ли тич ка ели та. За тоа е те шко 
Ср би те да се тур нат во но ва 
„обо е на ре во лу ци ја“. Но, при ти
со ци те се го ле ми, си ла та што се 
на ме ри ла на Ср би ја и дру ги те 
зем ји во ре ги о нот е го ле ма, та ка 
што ни ту ед на мож ност не тре
ба да се иск лу чи де фи ни тив но. 

� Ма ке дон ски от на род по две-
го диш на кри за из ле зе на ули-
ца и ка жа стоп за ури ва ње на 

др жа ва та, стоп за Со ро со ви те 
ху ли га ни и пла те ни ци. Се га 
на ро дот е из ле зен ма сов но 
на ули ци те и не ма на ме ра 
да се пов ле че сѐ до де ка не се 
об ја ват но ви из бо ри. кол кав 
е пра гот на то ле ран ци ја на 
Ср би те? Ќе им тре ба ат ли и 
нив две го ди ни да из ле зат во 
од бра на на др жа ва та?
ВУ Чи Че ВиЌ: Не мој те да има те 
ни ка кви сом не жи, мно зинс тво то 
Ср би ни ко гаш не ма до бро вол но 
да се отка жат од Ср би ја. А тоа е 
тоа што За па дот, всуш ност, го 
оче ку ва од нас. И по го ле ми си
ли во не та ка да леч но ми на то ги 
на па ѓаа Ср би те са мо за тоа што се 
Ср би. И си те ги скр ши ја за би те на 
Ср би ја... Вни ма вај те, овој свет не 
е ист ка ко све тот пред де сет или 
два е сет го ди ни. Ср би ја де нес во 
Ру си ја има го лем и мо ќен со јуз
ник, а си те на ши ви тал ни др жав
ни ин те ре си дос лед но ги шти ти 
и Ки на. Де нес мно гу збо ру ва ат за 
Ко со во ка ко за не ка ква др жа ва, а 
таа лаж на те ро ри стич ка нар ко
твор ба де нес не е приз на е на од 
нај го ле ми от дел од чо веш тво то. 
Вни ма вај те, си те три фа во ри ти 
на  пре тсе да тел ски те из бо ри во 

ИНТЕРВЈУ
Фран ци ја – и Ле Пен, и Фи јон, и 
Ме лан шон  нај а ву ва ат де ка по 
до а ѓа ње то на функ ци ја та ќе го 
пов ле чат приз на ва ње то на Ко
со во. Зна чи, све тот де фи ни тив но 
се ме ну ва. На по до бро, фа ла му 
на Гос по да.

� Ли де рот на СДСМ, Зо ран За-
ев, ме ѓу дру го то, при фа ти и 
ре зо лу ци ја за на во ден ге но-
цид врз ал бан ски те ци ви ли 
од стра на на срп ска та вој ска 
во 1913 го ди на. ка ко би ре а ги-
ра ле срп ска та јав ност и срп ски-
те вла сти ко га Ма ке до ни ја би 
го прог ла си ла срп ски от на род 
за ге но ци ден? кои се мож ни те 
пос ле ди ци по од но си те на зем-
ји те од ед на ва ква ре зо лу ци ја? 
ВУ Чи Че ВиЌ: Пос ле ди ци те 
од та ква та по ли ти ка би би ле 
страш ни и по губ ни. Ср би те 
не ка ко по ми наа пре ку приз на
ва ње то на Ко со во од стра на на 
Ма ке до ни ја. Имав ме раз би ра ње 
де ка тоа мо ра да го на пра ви те 
по ра ди ва ши те сло же ни вна
треш ни од но си. Но, евен ту ал
но то об ви ну ва ње за ге но цид со
се ма си гур но би би ла кап ка ко ја 
ќе ја пре лее ча ша та на срп ско то 
на ци о нал но тр пе ние... Што се 
од не су ва до фор мал ни от др жа
вен од го вор, ше фот на дип ло ма
ти ја та Да чиќ ве ќе нај а ви де ка 
во тој слу чај Ср би ја вед наш би 
го пов лек ла приз на ва ње то на 
Ма ке до ни ја под устав но то име и 
би ја при фа ти ла фор му ла ци ја та 
ФИ РОМ. Искре но се на де вам де
ка до тоа не ма да дој де, но се га 
сѐ за ви си од вас Ма ке дон ци те. 

� кои се Ва ши те оче ку ва ња? По-
стои ли ми рен из лез од кри за та 
или ни прет стои но ва кр ва ва 
вој на на Бал ка нот? 
ВУ Чи Че ВиЌ: Нај до бри от од го
вор на ова пра ша ње е ци та тот 
од го ле ми от срп ски по ли ти чар 
Ни ко ла Па шиќ: „Ни не ма спас, 
да про пад не ме не ма“ („Спа са нам 
не ма, про па сти нећемо“). Се на
де вам де ка во ре ги о нот ни ко му 
ве ќе не му е до вој на. Ве ру вам во 
здра ви от ум на ли де ри те во све
тот кои би мо ра ле да зна ат де ка 
но ва го ле ма вој на на Бал ка нот би 
зна че ла и го ле ма вој на во Евро па. 
Ова не е ни ту 1991 го ди на, ни ту 
1999 го ди на. Вој на та се га не би 
мо же ла да се изо ли ра са мо на по
ра неш на Ју гос ла ви ја. �
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КОЛУМНА

Пишува | Ацо Станковски

Да се насетува со интуиција, 
која инспирира или застра
шува, да се добие молска

вична визија за некое собитие 
или прокоба, да се пророкува, 
тоа е непоимлива состојба на 
свеста, која знае секого длабо
ко да вознемири. И тaa возне
миреност почнува да расте, да 
станува толку доминантна, што 
никако не ви дава мир и спокој, а 
целото ваше битие да се посвети 
со манијакална пасионираност 
на пророштвото. 

Најчесто овие визии се потиснува
ат, луѓето на некој чудесен начин 
ја насетуваат целата конфликт
ност и асоцијалност, која доаѓа со 
едно поскрупулозно предавање 
на пророчките визии. 

� Никој не сака да биде малтре
тиран! Ова не е фраза, туку все
ленски закон и вистина за секого. 
Но има луѓе со неостварливи идеи 
и непоимливо силна волја. Ова 
се луѓето што вршат терор врз 
остатокот мирни и тажни граѓани 
на Поранешната Југословенска 
Република Македонија. 

Ужас во погледот. Како стаорец 
во стапица. Во параноичниот 
крик на расцепената стварност 
се појавува најневеројатното со
битие со целиот свој ужас, во не
која исконска состојба на свест, 
која продира од заумното. 

Ваквите искуства воопшто не 
се пријатни, напротив. На егзо
теричен план, овие феномени 
изгледаат како силен епилепти
чен напад или некаква агониска 
состојба кај протагонистот. 

Од друга страна, пак, на езоте
ричен или мистичен план, овие 

како релаксација, како рекреација 
на телото, отколку како истражу
вачи на духот. 

Многу познати пророци уште од 
најдревните времиња, па сѐ до 
денес, своитеe визии ги добивале 
во сон или, пак, во некој вид по
лусон. Всушност, едно губење во 
потсвесното. Верификацијата на 
точноста на пророкуваното, и тоа 
во многу наврати, го прославува 
ликот на пророкот. Тој, едностав
но, се вградува во колективната 
меморија на одредена култура. 

� Се сеќаваш ли на Човекот од 
Македонија? – ми се обраќа мар
шалот Жешков, со кого често пра
виме екопатроли по велеградот. 

� како да не! никогаш нема да 
го заборавам него и неговите 
пророштва. 

�  таму, негде, при крајот на 1999 
година, во еден наш дневен 
весник... каде ли беше?!

� Во „Вечер“, маршале!

� А, во „Вечер“ ли беше?! е, таму, 
овој, човекот од Македонија, 
рече дека за овие бомбарди-
рања врз СрЈ од страната на САД 
со нАто, во улога на војнички 
хор, ќе следува стравотна казна. 
За две години...

� Мислиш на кулите во Њујорк 
Сити, маршале?!

� Да, на тој стравотен удар.

�  Велат, биле однапред мини-
рани, велат, дека во нив удриле 
ракети „томахавк“, а дека за те-
левизиите, тие 27 канали што 
го снимија ударот на авионот 
во втората кула, имало бланко 
доцнење на сликата од поло-
вина минута. тоа значи, дека 
однапред биле направени 3Д 
анимации на авионот, кој удира 
во втората зграда и тоа токму 
во моментот на експлозијата 
се монтира целиот анимиран 
клип, а потоа се емитира по те-
левизиските канали симултано. 
неверојатна компилација, во 
која учествувале стотици аген-
ти на Дип Стејт.

�  Јас бил рекол, неколку илјади, 
сите капацитети на „длабоката 
држава“ беа впрегнати во оваа 

доживување се, всушност, пату
вање во една сосема поинаква 
реалност, нешто што, едностав
но, е непоимливо од позициите 
на вообичаената егзистенција 
со сите нејзини перцептивни и 
когнитивни консеквенции. 

И токму во тоа посветено тонење 
до самата суштина на битието, 
пророкот доаѓа до зоната во која 
просторот и времето стануваат 
иманентни на неговата свест. А 
потоа, и на неговата волја, без 
оглед колку и да била ослабена 
или дисторзирана во ваквите 
моменти на посебни искустве
ни состојби. 

Ниту можеме ова да го нарече
ме лудило во патолошка смисла, 
ниту, пак, да пронајдеме емпи
риски пандан за ваквите изблици 
на невообичаено однесување. 

Во православната мистика вак
вите личности се наречени јуро
диви, но треба да се биде крја
но деликатен во пристапот и 
во компаративниот процес. Да 
се препознае божественоста од 
тешка перспектива и да се оддели 
од психопатолошките состојби. 
Со цел респект кон ментално бо
лните луѓе, кои треба да се тре
тираат со најдлабока емпатија и 
милосрдие, јуордивоста е длабок 
вселенски дијалог, кој пророкува 
еднакво прецизно и вистинито 
како и старозаветните пророци. 

А пророштвата се подложни на 
историската верификација. Ова е 
една многу едноставна ментална 
операција. Го имаме пророштвото, 
а потоа го имаме и собитието. Ако 
пророштвото точно го предвиде
ло собитието, тогаш имаме валид
но претскажување на иднината. 

терористичка операција од не-
видени размери. 

�  А човекот од Македонија сето 
ова го пророкуваше. Велат, бил 
аскет и осаменик, кој живее во 
дивината и патува низ плани-
ните и шумите на Македонија. 

�  Средбата со него била речи-
си невозможна, слично како во 
сведочењата на истражувачи-
те од Ahnenerbe за средбата со 
Uebermensch.

�  не толку драстично, марша-
ле. Човекот од Македонија е 
повеќе испосник, можеби јуро-
див, отколку некој со толку 
деструктивна вибрација како 
Uebermensch, oд која им поте-
кувала крв од носот и од ушите 
на истражувачите од Ahnenerbe 
кога ќе се доближеле на по-
малку од 10 метри од него. 

� Да не бил некој вонземјанин, 
тој Uebermensch?

� кој ќе го знае, маршале, сѐ се 
тоа ентитети од една сосема 
подвоена стварност. 

� Што би рекла баба Ванѓа за 
сето ова?

� Велат, дека била непогре-
шлива во пророштвата, Бог да 
ја прости. 

� Секако. едно нејзино про-
роштво никако не ми даваше 
мир, сѐ до пред неколку дена. 
и, одеднаш, сѐ дојде на свое 
место. 

�  Што, тоа, маршале?

�  гледаш, таа пророкуваше дека 
последниот претседател што ќе 
владее со САД ќе биде црнец. 
Поточно, 44. претседател на 
Америка. 

� и сега е 45. претседател – До-
налд трамп. 

� Мислев дека баба Ванѓа сепак 
згрешила, зошто трамп најаву-
ваше мирољубива политика. 
но, по она ракетирање со раке-
ти „томахавк“ во Сирија, изгледа 
дека истата игра на „длабоката 
држава“ продолжува, а тоа му 
дава шанса на ова пророштво 
да се оствари. �

Тука нема лажење. Тоа што сме 
заробеници на времето, на проро
штвата (тие што се остваруваат) 
им се восхитуваме со стравопочит. 
Обично, овие реализации на умот 
доаѓаат post festum. 

� Аха! Тоа што го кажа тој човек, 
се оствари? Тоа создава респект и 
пиетет кон пророкот. Да се гледа 
во иднината е навистина редок 
дар, за малкумина избрани од 
овој свет. 

Посебно денес, кога повеќето од 
нас не ни сакаат да знаат што 
ќе биде утре, иако планираат со 
идиотска посветеност до најси
тен детаљ. 

Реалноста е секогаш поинаква, 
наспроти сите наши логички 
претпоставки, таа е секогаш 
нешто друго, нешто што постои 
наспроти сите наши очекувања. 
Но ние сме приспособливи сону
вачи. Тоа повеќе го практикуваме 



ЕКОНОМИЈА

Побарувачката на работници ја крева нивната цена
ПЛАтите рАСтАт, но Ќе БиДАт УШте ПоВиСоки Ако Се реШи ПоЛитиЧкАтА криЗА

Пазарот на труд во земјава дожи
вува целосна трансформација. 
Се бараат работници со посебни 

вештини, кои се здобиваат со соод
ветно образование, обука и практика 
во производствените капацитети. 
Работните вештини со новите тех
ники и технологии добиваат на цена. 
Странските инвеститори бараат сѐ 
повеќе работници што придонесува 
за намалување на бројот на невра
ботени. Големата побарувачка, пак, 
нормално дека влијае и врз цената на 
трудот, која постепено расте.Послед
ните податоци на Советот на стран
ски инвеститори покажува дека 40 
компании имаат потреба од две илја
ди работници. Анкетата направена 
меѓу инвеститорите покажува дека 
во идниве три години, овие компа
нии се очекува да отворат уште пет 
илјади работни места.

� не е тајна дека платата зависи од 
побарувачката. Ако работникот има 
средно стручно образование и има 
соодветна квалификација ќе има 
и повисока плата од тој со несоод-
ветно образование. тоа е добра ин-
вестиција – смета првиот човек на 
Советот, Штефан Петер.

Тој отворено порачува дека не можат 
сите во земјава да бидат менаџери, 
односно дека се потребни и работ
ници, што подразбира и промени во 
образованието.

Според него, еден од најголемите про
блеми е да се привлечат тинејџерите 
и да се промени свеста во државата 

дека ако си менаџер другите ќе рабо
тат за тебе, што воопшто не е точно 
во практика.

�Воопшто не е срамота да се работи 
со две раце. не е секое дете родено 
за да заврши факултет и тука роди-
телите имаат посебно влијание. По-
требно е и тие да сфатат дека многу 
е подобро да се биде одличен елек-
тричар, отколку лош адвокат. Може 
да се гради кариера и со работа во 
фабрика  додаде Питер. 

Тој предложи во средното стручно 
образование еден ден во неделата 
наставата да се изведува практично 
и секоја образовна година тој број да 
се зголемува. 

И економистите советуваат дека е 
потребно континуирано да се вло
жува во младите, внимателно да се 
димензионира образовниот модел за 
да одговара на потребите на пазарот.

Последните податоци на Државниот 
завод за статистика за јануари по
кажаа дека просечната нето–плата 
во земјава изнесува 22 илјади и 750 
денари, и е за 2,2 отсто повисока од 
истиот период минатата година. 
Најголем пораст е регистриран во 
трудоинтензивните дејности.

�Причина за ова е немањето ка-
дар за овие дејности. Платите ќе 
одат нагоре бидејќи сè помалку 
има млади што сакаат да работат 
во трудоинтензивните дејности. 
тоа ќе биде важно и за спречување 

на одливот на кадар во странство 
– објаснува првиот човек на Органи
зацијата на работодавци на Македо
нија, Ангел Димитров.

Сепак, факт е дека политичката криза 
ја запира примената на новите пра
вилници со кои би се обезбедиле по
големи права и плата на работници
те. Зголемувањето на минималната 
плата и до 20 отсто и кратењето на 
периодот за вработување на опре
делено време од пет на три години 
се само дел од предлозите што се 
значајни за вработените, но поради 
случувањата нема кој да ги одобри.

Од Организацијата на работодавци 
стравуваат дека ако кризата се прод
лабочи, фирмите веќе нема да можат 
да се носат со ситуацијата.

�тоа што се случува нѐ доведува до 
ситуација да нема кој да потпишува 
ниту да даде одобрување на сѐ што 
се донесува во корист на вработени-

те. Ако се продлабочи кризата, тоа 
сериозно ќе влијае врз стандардот 
на граѓаните, а тоа, пак, ќе се одрази 
и врз економскиот потенцијал и пад 
на БДП – велат од ОРМ.  

Новите правила предвидуваат изедна
чување на платите на работниците 
што се на иста позиција. 

�Ако се залагаме за промена на 
структурата во домашното стопан-
ство, но и се продолжи со привле-
кување странски инвестиции, кои 
ќе генерираат повисока додадена 
вредност, тоа ќе значи можност за 
исплаќање повисоки плати  сметаат 
стопанствениците.
  
Сепак и покрај политичката криза, 
странските инвеститори не се от
кажуваат од вложувањата во земја
ва. Така се очекува почеток на ра
ботата на американска компанија 
во погоните на ОХИС, од областа на 
медицинската индустрија. Првично 

се предвидени 50 вработу
вања, за потоа да се стигне до 
200. Германската компанија „Франц 
кил“ донесе одлука да инвестира во 
Желино, а се очекува да отвори 350 
работни места. И американската ком
панија „Адиент“ (поранешен „Џонсон 
контролс“) се подготвува за почеток 
со работа во новиот објект во слобод
ната економска зона во Струмица, со 
што бројот на вработени од сегашни
те 750 работници треба да се искачи 
на 1.500. Во исто време, градежни 
активности на нови погони има во 
зоната во „Бунарџик“.

� Сè уште има заинтересирани ком-
пании што доаѓаат да инвестираат 
во земјава, но ќе беше многу по-
добро и ќе имаше многу повеќе 
компании и нови работни места 
доколку оваа политичка криза ја 
немаше или завршеше со избо-
рите, како што сите посакувавме 
– вели лидерот на ВМРОДПМНЕ, 
Никола Груевски.

Во следниот пе
риод треба да се ре
ализираат уште неколку 
странски инвестиции, а компа
ниите, кои веќе вложија и работат во 
земјава, треба да го достигнат својот 
полн капацитет, што значи дека ќе се 
создаде дополнителен притисок на 
пазарот на труд.

�инвестирањето на странските ком-
пании многу влијае за намалување 
на невработеноста, а со намалу-
вањето на невработеноста доаѓа 
зголемувањето на платите – вели 
првиот човек на слободните економ
ски зони, Виктор Мизо. �

www.republika.mk20 петок, 14 април 2017 година www.republika.mk 21петок, 14 април 2017 година

Последните податоци на Советот на странски 
инвеститори покажува дека 40 компании имаат 
потреба од две илјади работници. анкетата 
направена меѓу инвеститорите покажува дека во 
идниве три години овие компании се очекува да 
отворат уште пет илјади работни места

Пишува | Александрија Стевковска 



ЃоргЕ  
ИвАНов

БорИС  
ДАМовСкИ

Заев е, пред сè, многу 
исплашен. Преплашен. 
Затоа што, очигледно, не 
го испорачал тоа што се 

очекувало од него. Влегол во туѓа игра од која не 
може да излезе. Тој сега прави грешки. Кога е човек 
исплашен, прави грешки. Тие негови грешки сега 
го внесуваат во многу потешка состојба од таа кога 
почна сето тоа, кога сакаше преку снимки, кои, како 
што вели тој, ги добил од странски служби, да ја урне 
легално избраната влада на Република Македонија.

Единствениот функцио
нален дел од оваа држа
ва во моментов се граѓа
ните кои знаат како беа 

излажани. Овие денови се клучни со интензиви
рање на протестите. Ќе продолжат во истата фор
ма, мирни, ненасилни, без кршење, навредување, 
викање, туку самата бројност и решителност на 
граѓаните е оружјето со кое се бориме на улиците. 
Апел до сите да излезат во што поголем број, да 
зборуваат со што повеќе пријатели, роднини и да 
ги уверат дека ова е единствениот начин за Маке
донија да излезе од оваа институционална криза.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
НИкоЛА 
груЕвСкИ

Идејата за Илирида е 
уште жива, како што е 
жива и идејата за Пре
шевската Долина да се спои со Република Косово. 
400.000 гласови од референдумот никој не може да ги 
погази затоа што народот е суверен и тој одлучува за 
сѐ и над 400.000 гласови. Не може никој да ги погази, 
ниту еден лидер, ниту јас, на пример, што сум бил 
некогаш првиот лидер на Албанците и повеќе од 90 
проценти биле албански пратеници и други, сите 
коишто нѐ поддржаа да го одржиме референдумот. 
Нашиот референдум е со доживотна вредност и овој 
референдум може да се побие само со нов. Предлагам 
меѓународниот фактор, ако е на мислење за тоа што 
мислат Албанците, да организира уште еден рефе
рендум за декларирање на Албанците.

НЕвЗАТ  
ХАЛИЛИ

Доколку СДСМ влезе во 
такво сценарио за кое 
се заговара деновиве 
на неправно, незаконско, недемократско, неде
ловничко однесување во Парламентот, треба да 
знае дека ВМРОДПМНЕ ќе реагира остро, а треба 
да очекува дека и народот во Македонија ќе има 
сериозна реакција според она што можеме да го 
видиме деновиве.

ХАрАЛД  
кочИ

САД и нивните делегира
ни агенти во Брисел, како 
и НАТО и ОБСЕ, две деце
нии се мешаат во домаш

ните работи на оваа суверена држава – на локално 
ниво преку своите амбасадори или директно од своите 
градови – и затоа со право може да бидат наречени 
„квазиводачи“ во земјата. Поткрепена со ваквите ме
шања, долготрајната политичка криза во Република 
Македонија се приближува до кулминација и секоја 
минута може да прерасне во насилни судири. Па така, 
во ситуација кога Собранието се свикува нелегално 
– по интервенција од надвор, за да се искористи но
вото мнозинство за избор на влада, со исклучување 
на претседателот на државата – на неуставен начин 
– алармот свети!

Со доаѓањето на Зоран 
Заев да може да форми
ра влада во Република 
Македонија, тој ги 
повампири амбициите на албанските политич
ки партии, ја направија тиранската платформа, 
им се врати чаламот и сега делуваат како клучен 
фактор на македонската политичка сцена, СДСМ 
или ВМРОДПМНЕ мораат да ги прифатат нивните 
барања ако сакаат да коалицираат со нив. На тој 
начин не постои ниту еден сериозен политичар 
во Република Македонија, освен Зоран Заев, кој би 
коалицирал со албанските партии.

вАСко  
ЕфТов
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де ка тие не ма да под др жат 
ни што што во ди кон на силс
тво. Тој ќе ре че де ка ДУИ не 
е ни ту за фе де ра ли за ци ја, 
ни ту за кан то ни за ци ја, ни ту 
за по дел ба на Ма ке до ни ја, 
ту ку са ка Ма ке до ни ја да е 
це ла и го по чи ту ва уни тар
ни от ка ра ктер и устав ни от 
по ре док.

И та ка, жа рот на де ба та та 
ќе ги од не се „ти та ни те“ до 
нај чув стви тел но то пог лав је 
– Иден ти те тот на по ко ле
ни ја та. Ге не ра ци и те кои ќе 
ја нас ле дат Ма ке до ни ја оса
ка те на, жи го са на, но за креп
на та од уда ри те на не се ни 
од пре дав ни ци те ќе чи та ат 
де ка ста вот на СДСМ е де ка 
не тре ба да има про ме на на 
на ци о нал ни те сим бо ли.

� тоа е крај на му а бе тот  
ќе ре че Дам јан Ман чев ски во 
го сту ва ње то во „Топ те ма“. 
Но, во кон текст на тоа, Ар
тан Гру би од ДУИ ќе до да де 
де ка „кра јот на му а бе тот“ за 
СДСМ не е и „крај на му а бе
тот“ за ДУИ, на што Ман чев
ски се сог ла си. 

� „Мно зинс тво то во Со бра-
ни е то ќе си ја пре зе ме од-
го вор но ста за Со бра ни е то 
и ќе фор ми ра вла да“, удри 
со ра ка та на ма са сил ни от 
пот пре тсе да тел на Со ци-
јал де мо крат ски от со јуз, 
Дам јан Ман чев ски, не ба-
ре е ти тан кој тре ба да го 
пре ма ли исп ла ше ни от 
Але ксан дар ни ко лов ски 
од ВМро-ДПМне од спро-
тив на та стра на.

Ко га ќе се пи шу ва ро ман 
за пре мре жи ња та на Ма
ке до ни ја, гла ва та „Ман чев
ски, Ни ко лов ски и Гру би 
во Топ те ма“ ќе поч не со 
овие збо ро ви, а по ко ле ни

Роден на:   
27.01.1978 го ди на во Скоп је

Обра зо ва ние:   
Еле ктро тех нич ки фа кул тет 
при Уни вер зи те тот  
„Св. Ки рил и Ме то диј“ во  
Скоп је

Гру па:   
Invertebrata

ја та ќе зна ат де ка чи та ат 
уште ед но пог лав је од пре
дав ство то на Ма ке до ни ја.  
По ко ле ни ја та ќе чи та ат ка
ко сил ни от СДСМ на на ро
дот од го во рил со си ла, а не
го ва та вол ја ја за о би ко лил. 

Си ла та на Ман чев ски ја 
одра зу ва аро гант но ста на 
СДСМ. Оваа епи зо да ќе изг
ле да ше ка ко бор ба на ти
та ни те до кол ку си ла та на 
Ман чев ски го одра зу ва ше 
ка па ци те тот на СДСМ. 

На из ја ва та на Ман чев
ски же сто ко ќе ре а ги ра 
Але ксан дар Ни ко ло ски од 
ВМРОДПМНЕ це лос но над
вор од фил мот бор ба на му
ску ли, кој ќе ре че де ка ако 
СДСМ се оби де на си ла да ги 
пре кр ши про це ду ри те во 
Со бра ни е то про пи ша ни со 
Де лов ни кот, ВМРОДПМНЕ 
ќе ги иско ри сти си те де мо
крат ски ме ха низ ми да се 
спро тив ста ви на тоа. 

Ар тан Гру би од ДУИ, пак, ќе 
вле та во си же то и ќе ре че 

� Да, ќе по твр ди Ман чев
ски пред се бе, пред јав но ста 
ко ја го гле да пре но сот, но 
и пред оние де ца кои ќе ги 
ле ку ва ат луз ни те. 

Ова ќе зна чи де ка но ва та 
ко а ли ци ја ко ја са ка да ја 
про тур ка СДСМ и да ја на
мет не ка ко вла ди на ко а ли
ци ја не ма единс твен став за 
др жав ни те сим бо ли, што во 
ос но ва зна чи спро ве ду ва ње 
на ти ран ска та пла тфор ма. 
На си те во др жа ва та им е 
јас но де ка СДСМ ќе на пра
ви сѐ за да дој де на власт, а 
пр ви от че кор е да ги за др
жи ал бан ски те парт не ри од 
кои за ви си. За СДСМ це на та 
на др жав ни те ин те ре си не е 
ви со ка, на про тив, за нив др
жа ва та вре ди кол ку ко жа та 
на або ли ра ни от кри ми на
лец Зо ран За ев и не го ва та 
пре ми ер ска фо тел ја.

По ко ле ни ја та, ко неч но, на 
де ло ќе ви дат ка ко во ре
ал но ста се „ви тка кич ма та“ 
– за де сет се кун ди во еми си
ја, за се ко гаш во исто ри ја та. 
� (р.р.)

Дам јан Ман чев ски

СИ ЛЕН НА ЈА ЗИК, 
СЛАб НА „КИч МА“
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К армело Зукаро, главниот 
обвинител на Катанија, Си
цилија, во март сведочеше 

пред комитетот на италијански
от парламент дека официјална
та истрага за финансирањето 
современи бродови за бегалци 
во Средоземно Море од страна 
на приватни невладини органи
зации е оправдана. Тој наведе до
кази дека шверцерите на луѓе во 
Либија и во другите крајбрежни 
држави во Северна Африка, кои 
често се поврзуваат со ИСИС или 
со други криминални банди, го 

координирале шверцот на десе
тици илјади илегални бегалци во 
Италија. Зукаро приложил докази 
дека шверцерите, дали од копно 
или од помалите бротчиња за 
емигранти, им се јавувале на по
големите спасувачките бродови 
финансирани од невладини орга
низации директно да организи
раат трансфер за бегалците, што 
укажува на многу блиско ниво на 
координација меѓу шверцерските 
банди и бродовите финансирани 
од невладини организации.

Зукаро објави дека неговата 
канцеларија го истражува, како 
што го нарекува, „абнормални
от“ износ на средства што им 
овозможуваат дури и на малите 
агенции да изнајмат бродови. 
Досега италијанските власти 
открија најмалку десет приват
ни невладините организации 
што се вмешани, меѓу нив и не
колку невладини организации 
финансирани од страна на Фон
дацијата „Отворено општество“ 
на шпекулантот Џорџ Сорос.

Соросовите невладини организации 
финансираат бродови со мигранти 
поврзани со ИСИС до ЕУ

СВеТ

Истрагите на италијанските власти и на други откриле дека 
невладините организации финансирани од, меѓу другите, Џорџ 
Сорос, активно финансираат приватни бродови за шверц на 
десетици илјади илегални бегалци од Северна Африка во ЕУ преку 
јужна Италија. Шверцот со луѓе, наводно, е поврзан со мрежите 
за шверц на ИСИС. Ако властите го потврдат тоа, невладините 
организации би можеле да добијат кривични пријави
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Зукаро, исто така, за италијанските 
медиуми изјави дека олеснувањето на 
илегалната имиграција е дело што се 
казнува, без оглед на намерата. Тој рече 
дека Италија, исто така, го истражува 
исламскиот радикализам што се случу
ва во затворите и во логорите во кои 
се ангажирани имигранти, незаконски 
или на црно. Европскиот комесар за 
имиграција Димитрис Аврамопулос 
изјави дека околу 80 проценти од ими
грантите од Северна Африка што прис
тигнуваат во Италија немаат законско 
право на азил. Многу од нив, наводно, 
имало дел од криминални банди што 
се појавија по бомбардирањето на Ли
бија поддржано од САД во 2011 година 
и убиството на Гадафи, што ја фрли 
земјата во анархија.

Во текот на изминатата година, како 
што се затвори маршрутата за шверц 
со бегалци низ Грција, маршрутата до 
ЕУ од Северна Африка се префрли во 
јужниот дел на Италија преку употреба 
на современи бродови што ги носат 
илјадниците бегалци во Сицилија и 
во други делови од јужна Италија. Во 
првите два месеца на 2017 година при
ливот на илегални бегалци од Либија 
во јужниот дел на Италија се зголеми 
за 40 проценти повеќе од истиот пе
риод претходната година.

Шверц со луѓе на 
невладините организации
Европска агенција за гранични и 
за крајбрежни служби, ФРОНТЕКС, 
во својот извештај за 2017 година 
наведува дека Централниот Меди
теран станал главна маршрута за 
африканските емигранти до ЕУ и е 
многу веројатно дека тоа и така ќе 
остане во догледна иднина. Поточно, 
89 проценти од емигрантите прис
тигнале од Либија.

Во извештајот на ФРОНТЕКС, исто 
така, се наведува драматичната про
мена во 2016 година во однос на 2015 
година. Претходно големиот проток 
на емигранти се одвиваше од Турција 
преку Грција и преку балканските др
жави до Германија и до другите член
ки на ЕУ: „Спасувачките операции на 
невладините организации (во јужна 
Италија) значително се зголемија, за 
повеќе од 40 проценти од сите инци
денти. Од јуни 2016 година голем број 
бродови биле пресретнати или спасе
ни од страна на бродови на невладини 
организации, без претходен повик за 
помош и без официјални информации 
за локацијата за спасување“.

ФРОНТЕКС ја отвори можноста швер
церите да ги носеле емигрантите на 
море во претходен договор со бродови 
на приватни невладини организации, 
кои ги земале и ги носеле во Италија, 
како такси. Тоа што агенцијата на ЕУ 
го опишува е операција на шверц на 
луѓе, или операција на меѓународни
те криминални организации, вклучу
вајќи ја и ИСИС, кои се одвиваат преку 
бродовите со кои оперираат или се 
во сопственост на разни невладини 
организации, меѓу кои и невладини 
организации финансирани од Сорос.

Италијанскиот адмирал Енрико Кре
дендино, командант на операцијата 
„Софија“ против шверцерите на еми
гранти на ЕУ, истакна дека бродовите 
на невладините организации доаѓале 
во близина на либискиот брег за да 
привлечат чамци со емигранти во 
мракот.

- Во текот на ноќта тие користат го-
леми рефлектори; шверцерите ги 
забележуваат и ги праќаат чамците 
(со емигранти) кон светлината. По-
тоа тие се носат до поголемите бро-
дови на невладини организации за 
патувањето до италија  изјави тој.
Соросoвите невладини организации 
соработуваат со ИСИС?

Ако се потврдат италијанските ис
траги за финансирање бродови од 
страна на невладините организации, 
тоа ќе укаже на тоа дека неколку од 
нив се поврзани со фондации и со 
организации финансирани или кон
тролирани од Џорџ Сорос и соработу
ваат со шверцерите на луѓе, во многу 
случаи, шверцери контролирани од 
ИСИС во Либија.

Во еден извештај од 2017 година, 
„Квилијам“, британска приватна 
организација, тврди дека ИСИС или 
Исламската држава (ИД) е вклучена 
во операциите на шверцот со луѓе во 
Италија. Во нивниот извештај се вели: 
„Додека некои бегалци им плаќаат на 
шверцерите и по 560 долари за пре
минување кон брегот на Средоземно 
Море, ИД нуди слободен премин за 
тие што сакаат да ѝ се приклучат ... 
За тие што стигнуваат до медите
ранскиот брег, ИД за потенцијалните 
регрути нуди до 1.000 долари за да ѝ 
се приклучат на организацијата“. Тоа 
не е баш хуманитарно.

Американскиот истражувач и адвокат 
за човекови права, Вилијам Крадик, 
откри дека неколку од невладините 

организации што раководат бродови 
за шверц на луѓе се под финансиско 
покровителство на Џорџ Сорос.

Меѓународна иницијатива 
за миграција
Соросовата Фондација „Отворено 
општество“, за која се вели дека до
бива пари од Владата на САД преку 
УСАИД, која се поврзува со ЦИА, исто 
така, ја финансира Меѓународна ини
цијатива за миграција, невладина ор
ганизација на Соросовата Фондација 
„Отворено општество“ формирана 
во 2010 година. Јасно е дека идеја
та зад создавањето на Соросовата 
иницијатива е тоа што се одвива во 
Европа, како и бегалските кризи во 
САД. На вебстраницата на Соросо
вата Меѓународна иницијатива за 
миграција отворено пишува дека има 
стратегиски пристап кон коридорот и 
ја олеснува координираната акција во 
земјите од каде што потекнуваат миг
рантите, транзит и дестинација. Ис
тата вебстраница идентификува три 
стратегиски коридори за миграција: 
Азија / Блискиот Исток, Централна 
Америка / Мексико и Евроазија, со 
центар во Централна Азија во Русија. 
Тоа речиси звучи како нечиј голем 
геополитички план.

Во септември 2016 година Џорџ Сорос 
објави дека ќе донира 500 милиони 
евра за бегалците во Европа и во САД. 
Тој одби да каже каде и како ќе се ис
користат парите. Дали дел од тие пари 

беа наменети за финансирање модер
ни бродови на невладини организации 
што носат десетици илјади бегалци од 
Либија? Важно прашање за италијан
ските и за другите истраги.

Во август 2016 година, „Дисиликс“, 
американска вебстраница слична 
на „Викиликс“, објави 2.576 датотеки, 
претежно поврзани со Соросовата 
Фондација „Отворено општество“. 
Еден меморандум од Соросовата 
фондација што датира од 10 мај 2016 
година, тврди дека бегалската криза 
во Европа треба да се прифати како 
„нова нормала“ и дека кризата значи 
„нови можности“ за Соросовите фон
дации да влијаат на имиграциската 
политика на глобално ниво.

Сорос и планот на Меркел
Насекаде има отпечатоци од Соросо
вите фондации во бегалската криза 
во ЕУ, кои се мешаат во социјална
та и во економската стабилност во 
Европа од август 2015 година, кога 
германската канцеларка Ангела 
Меркел изненади многумина, дури 
и во сопствената партија, кога изјави 
„Ние можеме да се соочиме со тоа“, 
проследено со нејзината одлука на 
5 септември 2015 година да прими 
илјадници бегалци што дојдоа од Бу
димпешта во Германија, најавувајќи 
дека сите бегалци се добредојдени 
со отворени раце, без прашања, без 
ограничување. Повеќе од еден мили
он бегалци, не само од Сирија, дојдоа 

во Германија и во други земји на ЕУ. 
Додека домашната опозиција ја кри
тикуваше Меркел, кон крајот на 2015 
година Меркел гостуваше на една 
популарна германска телевизија каде 
што најави, „Имам план“.

Таа навистина имаше план, што дури 
и неговите создавачи го нарекоа 
„планот на Меркел“.

Планот беше изработен од страна 
на експертска група со седиште во 
Берлин, Брисел и во Истанбул под 
името Европската иницијатива за 
стабилност (ЕСИ). Според тој план, во 
прилог на повеќе од еден милион бе
галци од 2015 година, во 2016 година 
Германија требаше да се согласи да 
даде азил на 500.000 сириски бегалци 
регистрирани во Турција во текот на 
наредните 12 месеци.

Планот на Меркел за прифаќање сто
тици илјади бегалци без прашање во 
Германија и во другите членки на ЕУ, 
без ограничување на број, „новата 
нормала“, термин што го користи 
вебстраницата на Сорос „Меѓуна
родната иницијатива за миграција“, 
беше, исто така, производ на мрежите 
на Сорос. Авторот на планот на Мер
кел и шефот на ЕСИ е австрискиот 
социолог, Гералд Кнаус. Кнаус е член 
на Европскиот совет за надворешни 
работи финансиран од Џорџ Сорос, 
како и соработник на Соросовата 
Фондација „Отворено општество“. 
Европската иницијатива за стабил

ност на Кнаус, според германскиот 
„Ди цајт“, меѓу другите, била финан
сирана од Фондацијата „Рокфелер“, 
германскиот „Маршалов фонд“ со 
седиште во Вашингтон, како и од 
Соросовата Фондација „Отворено 
општество“.

рим на работ на војна
Неодамнешната експлозија на иле
гални бегалци во јужна Италија, пот
помогната од бродовите најмени од 
невладините организации поврза
ни со Сорос и со други, не е невинo 
хуманитарнo дело на добриот Са
марјанин. Во декември 2016 година, 
Вирџинија Раџи, градоначалничката 
на Рим, рече дека градот е на работ на 
„војна“ меѓу мигрантите и сиромаш
ните Италијанци. Во јужниот дел на 
Италија, сицилијанската Коза ностра 
објави „војна на мигрантите“ во 2016 
година поради известувањата дека 
италијанската мафија почнала да се 
бори против северноафриканските 
криминални банди што влегле во ЕУ 
заедно со мигрантите.

Информациите дека Соросовите не
владини организации финансирале 
бродови за илегално шверцување 
бегалци или други мигранти од Се
верна Африка во ЕУ, во најмала рака, 
укажуваат дека Соросовите мрежи 
поврзани со Вашингтон правеле мно
гу повеќе од добротворни дела. Тоа 
укажува дека Соросовите невладини 
организации биле барем индирект
ни соучесници во проекти што ја 
уништуваат социјалната стабилност 
на ЕУ, исто како што направија во 
Украина во 2014 година и пред тоа.

Тешко е да се избегне впечатокот 
дека целиот сегашен феномен со бе
галците, заедно со војните на НАТО 
во места како Авганистан, Сирија, 
Либија, е дел од многу поголем и поз
лобен проект и дека Џорџ Сорос стои 
зад речиси секоја „Обоена револу
ција“ поддржана од Стејт департмен
тот на САД и од ЦИА по соборувањето 
на Слободан Милошевиќ во Белград 
во 2000 година.

Не е ни чудо што фондациите и ра
ботење на „филантропот“ Сорос сѐ 
повеќе се под напад од целиот свет, 
вклучувајќи ја и Унгарија, земјата на 
раѓање на Сорос. 

СВеТ

Из вор: „Зиро хеџ“
Пре вод: Ана Цве та но ска
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Ве Ле Пре ДАВ ни ци те Во иСто ри ЈА тА - ЗА иЗрА еЛ Мор Де хАЈ ВА нУ нУ е Пре ДАВ ник, ЗА ЗА ПА Дот е Бо рец ЗА СЛо Бо ДА

За три ме се ци во САД го сме ни л мис ле ње то за та тко ви на та
Мор де хај Ва ну ну или 
Џон Крос ман е по ра
не шен изра ел ски нук
ле а рен тех ни чар кој, 
по ви ку вај ќи се на сво
е то спро тив ста ву ва ње 
на оруж је за ма сов но 
уни шту ва ње, открил 
де та ли за нук ле ар на та 
про гра ма на Изра ел 
пред бри тан ски от пе
чат во 1986 го ди на

Се по сом не вал во ве ра та, 
а по тоа и во др жа ва та
Мор де хај Ва ну ну, ро ден на 14 
октом ври 1954 го ди на во Ма
ра кеш, Ма ро ко, син на ра бин, 
го при мил хри сти јанс тво то на 
ед но па ту ва ње во Ав стра ли ја 
во 1986 го ди на. 

Ва ну ну ра бо тел ка ко тех ни чар 
во нук ле ар ни от цен тар во Ди
мо на од но ем ври 1976 го ди на 
до октом ври 1985 го ди на. 

Во 1976 го ди на Ва ну ну ап ли
ци рал за ра бо та во Цен та рот 
за нук ле ар ни истра жу ва ња во 
Не гев, изра ел ски об јект кој се 

ко ри стел за раз ви ва ње и про из
водс тво на нук ле ар но оруж је во 
пу сти на та Не гев на ју гот на об
ла ста Ди мо на. По ве ќе то свет ски 
раз уз на вач ки аген ции про це ну
ва ле во тој мо мент де ка Изра ел 
раз ви ва нук ле ар но оруж је уште 
од по че то кот на 60ти те го ди ни, 
но Изра ел одр жу вал „нук ле ар на 
двос мис ле ност“, без да по твр ди 
или да де ман ти ра де ка по се ду
ва нук ле ар но оруж је. Ва ну ну се 
ја вил на ог лас за пра кти кант
тех ни чар.

Во 1979 го ди на се за пи шал на 
Уни вер зи те тот „БенГу ри он“ во 
Не гев. Пр во са кал да сту ди ра 
ин же нерс тво, но се пре фр лил 

на еко но ми ја и грч ка фи ло зо
фи ја. Есен та 1980 го ди на за ми
нал на па ту ва ње низ Евро па: 
Лон дон, Ам стер дам, Гер ма ни ја 
и Скан ди на ви ја, а ја по се тил и 
Гр ци ја. Во те кот на ле то то на 
1983 го ди на три ме се ци по ми
нал во САД и во Ка на да.

Ова па ту ва ње го про ме ни ло не
го ви от све тог лед, осо бе но му ги 
про ме ни ло пог ле ди те на Изра ел 
и вла ди на та по ли ти ка. Во март 
1984 го ди на ја фор ми рал ле ви
чар ска та гру па „Кам пус“ со пет 
арап ски и че ти ри евреј ски сту
ден ти. Ва ну ну, исто та ка, бил 
акти вист во гру па та „Дви же ње 
за уна пре ду ва ње на ми рот“. Глас
но се спро тив ста ву вал на Ли бан
ска та вој на од 1982 го ди на. 

Во не го во то до сие без бед нос ни те 
служ би на Цен та рот за нук ле ар
ни истра жу ва ња за бе ле жа ле де ка 
по ка жу ва „ле ви чар ски и про а рап
ски убе ду ва ња“ и бил под над зор 
и служ би те че сто вр ше ле ин фор
ма тив ни раз го во ри со не го. 

Во по че то кот на 1985 го ди на 
Ва ну ну ја за гу бил ра бо та та по 
ма сов ни те от пу шта ња на ра бот
ни ци те по ра ди ре стрик ци и те на 
вла да та, но син ди ка тот во кој 
чле ну вал ус пе ал да го вра ти на 
ра бо та во Цен та рот. Ова се по ка
жа ло ка ко до бра при го да Ва ну ну 
да швер цу ва ма те ри ја ли во ка
ме ра и на тој на чин да укра ди 57 
тај ни до ку мен ти. 

На 27 октом ври 1985 го ди на дал 
отказ ка ко ре зул тат на по сто ја
ни те на по ри на прет по ста ве ни
те да би де пре фр лен на за да чи 
што се по мал ку чув стви тел ни. 

Кид на пи ра ње и  
тај но су де ње
Во ја ну а ри 1986 го ди на го на
пу штил Изра ел и се срет нал 
со но ви на рот Пи тер Хо у нам од 
„Сан деј тајмс“, ко му му открил 
де та ли за изра ел ска та нук ле
ар на про гра ма. Пет де на пред 
да би де об ја вен тек стот, Ва ну ну 
ис чез нал. По доц на се по ка жа ло 
де ка  аген ти на Мо сад го кид на
пи ра ле и го од ве ле во Ита ли ја, 
ка де што бил дро ги ран и из ма
чу ван, а по тоа со брод бил пре
фр лен во Изра ел. Во зем ја та на 
ко ја ѝ слу жел во суд ски от про цес 
кој се одр жал зад за тво ре ни вра
ти бил осу ден за ве ле пре дав ство, 
шпи о на жа и со би ра ње тај ни ин
фор ма ции со цел да ѝ на ште ти 
на без бед но ста на др жа ва та.

Во март 1988 го ди на е осу ден на 
18 го ди ни за твор, од кои по ве
ќе од 11 го ди ни ги по ми нал во 
са ми ца.Бил ос ло бо ден во 2004 
го ди на под ус лов да не го на пу
шта Изра ел, да не се доб ли жу ва 
до стран ски те ам ба са ди, ни ту, 
пак, да кон та кти ра со стран ски 
но ви на ри. От то гаш бил ап сен 

не кол ку па ти за пре кр шу ва ње 
на овие огра ни чу ва ња, по ра ди 
да ва ње ин терв јуа за стран ски 
но ви на ри. Тој из ја вил де ка пре
тр пел „су ров и вар вар ски трет
ман“ во ра це те на изра ел ски те 
вла сти до де ка бил за тво рен и 
су ге ри рал де ка не го ви от трет
ман би бил по и на ков до кол ку 
тој бил Евре ин.

Во 2007 го ди на, Ва ну ну бил осу
ден на шест ме се ци за твор по
ра ди кр ше ње на ус ло ви те при 
не го во то ус лов но ос ло бо ду ва ње. 
Во од го вор на тоа, „Ам не сти ин
тер неш нел“ из дал со оп ште ние 

за ме ди у ми те на 2 ју ли 2007 го
ди на, во кое на ве ду ва де ка Ор га
ни за ци ја та сме та де ка Мор де хај 
Ва ну ну е за тво ре ник на со ве ста 
и по ви ку ва ит но и без ус лов но 
ос ло бо ду ва ње. Во мај 2010 го ди
на, Ва ну ну бил уап сен и осу ден 
до три ме се ци за твор под сом не
ние де ка се со ста нал со стран ски 
др жав ја ни.

На 15 април 2015 го ди на, Ар хи
ва та за на ци о нал на без бед ност 
од Уни вер зи те тот „Џорџ Ва шин
гтон“ об ја ви до ку мен ти кои ги 
по твр ди ле из ја ви те на Ва ну ну во 
вр ска со нук ле ар ни истра жу ва
ња на цен та рот „Ди мо на Не гев“.

На гра ди и приз на ни ја
Ва ну ну бил но ми ни ран за Но
бе ло ва на гра да за мир во 1987 
го ди на. Во март 2009 го ди на 
упа тил пис мо до Ко ми те тот за 
Но бе ло ва на гра да во Ос ло, во 
кое, ме ѓу дру го то, на пи шал: „Го 
мо лам Ко ми те тот да го трг не 
мо е то име од ли ста та за ово
го диш ни те но ми на ции. Не 
мо жам да би дам дел од ли ста 
на ла у ре а ти ме ѓу кои е и Ши
мон Пе рез, пре тсе да те лот на 
Изра ел. Тој е чо ве кот кој стои 
зад изра ел ска та атом ска по ли
ти ка. Пе рез ја вос по ста ви и ја 
раз ви ва про гра ма та за атом ско 
оруж је во Ди мо на во Изра ел. 
Тој е чо ве кот кој на ре ди да ме 
кид на пи ра ат во Рим, тај но да 
ме осу дат за шпи он и пре дав
ник и 18 го ди ни да ми нам во 
изо ла ци ја во за твор во Изра ел. 
Тој про дол жу ва да се про ти ви 
на мо ја та сло бо да и ос ло бо ду
ва ње иа ко ја отс лу жив це лос на
та каз на од 18 го ди ни. Од си те 
овие при чи ни јас не са кам да 
би дам но ми ни ран и не ма да ја 
при фа там но ми на ци ја та.

Ве лам НЕ на ко ја би ло но ми на
ци ја сѐ до де ка не сум сло бо ден, 
од нос но сѐ до де ка сум при ну
ден да не го на пу штам Изра ел. 
Она што са кам е СЛО БО ДА И 
СА МО сло бо да“. � K.M.



О д постпородилна депресија 
страдаат меѓу 10 и 15 отсто 
од новите мајки. Неколку дена 

по породувањето кај жената постои 
одреден хормонален дисбаланс кој 
може да предизвика и промени во 
расположението како напнатост, 
загриженост, тага, умор, плачливост, 
намален апетит. Постпородилната 
депресија не е исто што и овие про
мени во расположението, туку тоа е 
посериозна состојба и може да биде, 
навистина, измачувачка за новите 
мајки, вели Бојана Стојменовиќ, пси
холог, семеен и системски советник.

 Дали македонските мајки сакаат 
да разговараат за постпородилната 
депресија или се срамат да побара-
ат помош?
СтоЈМеноВиЌ: Немам впечаток дека 
македонските мајки не сакаат или 
се срамат да побараат помош. Секоја 
жена што успешно ги идентификува
ла, односно препознала знаците на 
постпородилната депресија побарала 
психолошка помош. Се смета дека таа 
се јавува кај 1015 отсто од новите 
мајки и не е проблем што се јавува 
само тука кај нас, туку е проблем од 
светски рамки. Нашата задача е, ос
вен давањето психолошка помош, и 
психолошка едукација  особено на 
младите и нови мајки. Кога секоја 
жена би била доволно информирана 
за оваа состојба би се намалиле и сра
мот или, пак, неподготвеноста да се 
разговара со психолог и да се побара 
психолошка помош.

 како се манифестира постпоро-
дилната депресија? како се разли-
кува од вообичаените промени на 
расположението?
СтоЈМеноВиЌ: Во текот на бре
меноста жената доживува значајни 
промени на соматско и на психич
ко ниво. Неколку дена по породу

вањето постои одреден хор
монален дисбаланс, кој може 
да предизвика и промени во 
расположението како напна
тост, загриженост, тага, умор, 
плачливост, намален апетит. 
Постпородилната депресија 
не е исто што и овие промени 
во расположението, туку тоа е 
посериозна состојба и може да 
биде навистина измачувачка 
за новите мајки. 

Според интензитетот на симп
томите, времетраењето и опас
носта по здравјето на мајката 
и na детето, постпородилната 
депресија се дели на три главни 
видови. Постпородилната тага 
е благ вид на постпородилната 
депресија и се јавува кај 80 от
сто од мајките. Се јавува првата 
недела по породувањето и трае 
најмалку две недели. Мајките 
се анксиозни, имаат нарушен 
сон и често се плачливи. Овие 
симптоми обично поминува
ат сами, па многу мајки и не 
бараат психолошка помош 
доколку имаат важна емоцио
нална поддршка во рамките на 
семејството. Ако симптомите 
траат повеќе од две недели, 
тогаш треба да се разговара 
со психолог затоа што постои 
можност да се развие постпо
родилна депресија. Симптоми
те ескалираат, па така, освен 
анксиозноста, која e постојано 
присутна, се јавува и интензив
на раздразливост и конфликт
ност, преплавувачки умор, 
црни мисли, суицидалност, 
чувство на вина, несигурност 
во однос на својот нов изглед, 
повлекување од членовите на 
семејството, константна грижа 
и фокусираност на бебето. Нај
тежок облик на постпородил
на состојба е постпородилната 

психоза, која се јавува ретко и 
е потребна итна медицинска 
помош, хоспитализација и ме
дикаментозна терапија.

 Светската медицинска ста-
тистика покажува дека се-
која десетта родилка дожи-
вува психичко нарушување. 
Дали тоа може да доведе до 
сериозен медицински про-
блем?
СтоЈМеноВиЌ: Секоја ро
дилка во текот на бременос
та доживува промени во по
веќе аспекти. Највпечатливи 
се промените што се одне
суваат на телото, се менува 
сликата за себе. На психички 
план, мајката се подготвува 
да стане родител. Од аспект 
на семеен контекст, целото 
семејство се подготвува и е 
во исчекување на детето. Зе
мајќи предвид дека раѓањето 
на детето, особено ако е тоа 
првородено во семејството 
претставува и најголем стрес 
за семејството, можеме и подо
бро да ги разбереме мајките. 
Не би кажала дека секоја де
сетта родилка доживува некое 
психичко нарушување туку 
дека секоја родилка на свој и 
посебен начин се соочува со 
сите овие развојни промени. 
Дали мајката ќе развие некоја 
состојба како што е постпоро
дилната депресија зависи од 
повеќе фактори.

 како се лекува постпоро-
дилната депресија?
СтоЈМеноВиЌ: Многу е важно 
да се препознаат симптомите 
и состојбата и навреме да се 
побара психолошка помош. 
Во овој деликатен период од 
животот на жената многу е ва
жна поддршката од потесното 

и од поширокото семејство. Во 
третманот на постпородилна
та депресија позитивни резул
тати даваат комбинациите со 
медикаментозна симптомат
ска терапија и психотераписка
та работа. Когнитив бихејвио
ралната и семејната системска 
психотерапија се покажале 
како успешни во третманот на 
оваа состојба. Во некои специ
фични случаи се препорачува и 
хоспитализација, особено ако 
постои опасност мајката да се 
повреди себеси или детето.

 Постојат ли фактори на ри-
зик што може да придонесат 
за ваквата состојба?
СтоЈМеноВиЌ: Факторите на 
ризик што придонесуваат една 
мајка да развие постпородилна 
депресија, а друга не, сѐ уште 
се тема на исцрпни истражу
вања. Сепак постојат  некои 
фактори што можат да значат 
зголемен ризик како што се 
тешко породување, депресија 
во текот на бременоста, недо
волна емоционална поддршка 
од потесното и од поширокото 
семејство, ако детето е пред
време родено, ако претходно 
мајката се соочувала со пост
породилна депресија во други 
бремености.

 Дали еднаш излекуваната 
состојба значи дека таа нема 
да се повтори со следното по-
родување?
СтоЈМеноВиЌ: На ова пра
шање не можам точно да од
говорам. Голема улога имаат 
надворешните фактори и 
средината како што се под
готвеноста за породување 
во отпуштена и релаксирана 
атмосфера, подготвеноста за 
мајчинство, емоционалната 
поддршка и, секако, предис
позицијата за развој на пато
логија. Жената мора да најде 
начин да остане смирена и 
релаксирана во текот на бре
меноста. Јас, сепак, имам еден 
оптимистички став и верувам 
дека кога човекот работи на 
себе и на својот личен развој, 
успешно ги надминува тешко
тиите што се јавуваат во текот 
на животот. 

Постпородилната депресија може да биде 
измачувачка за новите мајки

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

БоЈАнА СтоЈМеноВиЌ, ПСИХОЛОГ, СЕМЕЕН И СИСТЕМСКИ СОВЕТНИК здрАВjе

Кога секоја жена би била доволно информирана 
за оваа состојба би се намалиле и срамот или, пак, 
неподготвеноста да се разговара со психолог и да 
се побара психолошка помош

Секоја 
родилка 

во текот на 
бременоста 

доживува 
промени 
во повеќе 
аспекти. 

Највпечатливи 
се промените 

што се 
однесуваат 
на телото, 
се менува 
сликата за 

себе
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Х а риз ма ти чен, екс цен три
чен, со остар ум и од лич на 
смис ла за ху мор, а пред сѐ 

свет ски сла вен, фран цу ски от ма те
ма ти чар Се дрик Ви ла ни ми на та та 
не де ла бе ше во Скоп је, ка де што 
одр жа пре да ва ње на те ма „Умет
но ста и ма те ма ти ка та“. Са ла та во 
Ма ке дон ска та ака де ми ја на на у ки 
и умет но сти те бе ше пре тес на за да 
ги при ми си те ака де ми ци, про фе со
ри, сту ден ти, ма те ма ти ча ри и лу ѓе 
на кои при сус тво то и пре да ва ње то 
на Ви ла ни за мо мент им до не се нов 
пог лед на ма те ма ти ка та. Дво ча сов
но то пре да ва ње на Ви ла ни се сле де
ше со го ле мо вни ма ние и тр пе ние, 
а фран цу ски от на уч ник, без па у за, 
по тоа од го ва ра ше на пра ша ња та 
од при сут ни те.

Ви ла ни е на бал кан ска тур не ја и 
ве ќе ги по се ти Под го ри ца, Но ви 
Сад, Бел град и Ниш, од ка де што 
ди рект но до па ту ва во Скоп је.

„Ма те ма ти ка та и умет но ста одат 
ед но со дру го. Ма те ма ти ка та 
прет ста ву ва умет ност. но, таа има 
мно гу па ра до кси, таа е ри го роз на 
и има ги на тив на, а ри го роз но ста 
пра ви ма те ма ти ча ри те да би дат 
го ле ми на уч ни ци“, ве ли Ви ла ни.

Ви ла ни (43) во 2010 го ди на го 
до би Филд со но ви от ме дал, кој е 
екви ва лен тен на Но бе ло ва та на
гра да во ма те ма ти ка та, за „до ка зи 
за не ли не ар но при ду шу ва ње на 
Лан дау и кон вер ген ци ја кон рам
но те жа на ра вен ка та на Болц ман“. 
Тој е од ли ку ван и со Ле ги ја на че
ста. Освен пре стиж ни от ме дал на 
Филдс, тој е до бит ник и на по ве ќе 
на гра ди и приз на ни ја, ка ко на гра
да та „Луј Ар мен“ во 2001 го ди на, 
„Пе коВи мон“ во 2003, на гра да
та за пре да вач од Ме ѓу на род ни
от кон грес на ма те ма ти ча ри те 
во 2006 го ди на, на гра да та „Жак 
Ебран“ во 2007 го ди на.

Тој е еми нен тен фран цу ски на уч
ник, про фе сор на Уни вер зи те тот 
во Ли он 1, ди ре ктор на Ин сти ту
тот „Анри По ен ка ре“, а од пред 
три го ди ни е член на Фран цу
ска та ака де ми ја на на у ки те и 
умет но сти те. Го сме та ат за вр
вен ма те ма тич ки ам ба са дор и 
поппро мо тор на ма те ма ти ка та. 
Ви ла ни па ту ва мно гу би деј ќи, 
ка ко што ве ли, па ту ва ња та со со
ста вен дел од ка ри е ра та на еден 
ма те ма ти чар и се мно гу важ ни.

Не го ви те глав ни те ми на истра
жу ва ње се ки не тич ка та те о ри
ја и при ме на та на оп ти ма лен 
транс порт, за што на пи шал две 
ре фе рент ни кни ги: „те ма ти ки 
во оп ти мал ни от транс порт“ 
(2003) и „оп ти ма лен транс-
порт, во ми на то то и де нес“ 
(2008). Автор е и на де ла та „Жи-
ва те о ре ма“ (2013) и „ку ќа та на 
ма те ма ти ка та“ (2014).

Го сту ва ње то на Ви ла ни во Ма
ке до ни ја бе ше ор га ни зи ра но во 
со ра бо тка од Уни вер зи тет ска та 
аген ци ја на фран ко фо ни ја та и 
МА НУ.

 Да ли во се кој чо век ле жи 
скри ен ма те ма ти чар? или, мо-
же би, тоа не е на у ка за се ко го?
Ви ЛА ни: Во се кој од нас, мо
же би, спие не кој ма те ма ти чар. 
Ме ѓу тоа, и по крај тоа што не 
мо ра да ста не те Пи ка со, се пак, 
мо же да са ка те да на пра ви те не
ка кви цр те жи. И по крај тоа што, 
мо же би, не ма да ста не те не кој 
го лем истра жу вач по ма те ма ти
ка, мо же да ја це ни те таа уба ва 
дис цип ли на. Ма те ма ти ка та, по
ве ќе или по мал ку, се кој мо же да 
ја сов ла да до одре де на гра ни ца. 
Но, за да би де те вр вен ма те ма ти
чар, по треб но е мно гу пра кти ка 
и мно гу веж ба ње.

 Мож но ли е лу ѓе то да ја за са-
ка ат ма те ма ти ка та?
Ви ЛА ни: Отка ко па ме там за се
бе, јас ја са кам оваа на у ка. Ма
те ма ти ка та е на у ка што мо же 
мно гу да им по ну ди на мла ди те. 
Еден од на чи ни те за де ца та да ја 
за са ка ат ма те ма ти ка та е пре ку 
игра, на при мер. За да се за са ка 
ма те ма ти ка та, тре ба да се поч не 
со неј зи но изу чу ва ње од нај ра на 
во зраст.

Не тре ба да ве ру ва те во тоа де ка ма те ма ти ча ри те се  
чу да ци, тие се умет ни ци

 Зо што се по вр за ни ма те ма ти-
ка та и умет но ста?
Ви ЛА ни: Ма те ма ти ка та и умет
но ста одат ед на со дру га. Ма те
ма ти ка та прет ста ву ва умет ност. 
Оваа на у ка има мно гу па ра до кси, 
ри го роз на е и има ги на тив на. Ри
го роз но ста пра ви ма те ма ти ча ри те 
да би дат го ле ми на уч ни ци. Ма те
ма ти ка та е ап стракт на и уни вер
зал на, а исто вре ме но е де мо крат
ска и не ед на ква. По ве ќе то лу ѓе 
мис лат де ка ма те ма ти ча ри те се 
вон зем ја ни, со по се бен мо зок. Ма
те ма ти ка та е единс тве на на у ка во 
ко ја ви сти ни те се веч ни. Од ед на 
стра на, ма те ма ти ка та е со ци јал на 
на у ка, но, од дру га стра на, тоа е на
у ка ко ја го пра ви ма те ма ти ча рот 
са мот ник. Тој е сам со се бе ко га се 
тру ди да ре ши ма те ма тич ки проб
лем. Ма те ма ти ка та е ед но став на 
и те шка на у ка, а исто вре ме но е 
на уч на и умет нич ка дис цип ли на. 
За тоа не тре ба да ве ру ва те де ка 
ма те ма ти ча ри те се чу да ци. Тие 
се умет ни ци. И кај нив, ка ко и кај 
умет ни ци те, по стои сом неж, љу
бо пит ство, па си ја, жар.

 По сто ја но сте во кон такт со лу-
ѓе, сту ден ти, зна е те ка ко тие раз-
мис лу ва ат. Умет но ста, мо же би, 
ни ко гаш не ма да го спа си све тот, 
но да ли ма те ма ти ка та мо же да 
го сто ри тоа?
Ви ЛА ни: Ма те ма ти ка та се оби
ду ва да соз да де ред во све тот. Таа 
е нај у ба ва фор ма на ре зо ни ра ње. 
Си те слав ни умет ни ци има ле одре
ден мо мент во сво е то тво реш тво 
ко га дла бо ко би ле не за до вол ни од 
тоа што го пра ве ле и во еден мо
мент поч ну ва ле да пра ват не што 
но во. Та ка е и кај истра жу ва чи те. 
Раз лич ни ма те ма ти ча ри има ат 
раз лич ни сти ло ви, ка ко што има
ат и умет ни ци те. По сто јат мно гу 
до пир ни точ ки ме ѓу умет но ста и 
ма те ма ти ка та, но, спо ред ме не, 
нај важ но е на кој на чин ма те ма
ти ка та се ре а ли зи ра во умет но ста.

 Да ли ва же вте за ге ниј ме ѓу со у-
че ни ци те ко га бе вте де те?
Ви ЛА ни: Обич но бев прв во мо јот 
клас и бев мал чу дак.

 Да ли же ни те ја са ка ат ма те ма-
ти ка та?
Ви ЛА ни: Не кои же ни да. Во пос
лед на та про мо ци ја на ме да лот на 
Филдс има ше ед на же на, ко ја што 
по по тек ло е од Иран. 

Ви ла ни е еми нен тен фран цу ски на уч ник, про фе сор на Уни вер зи те тот 
во Ли он 1, ди ре ктор на Ин сти ту тот „Анри По ен ка ре“, а од пред три го ди ни 
е член на Фран цу ска та ака де ми ја на на у ки те и на умет но сти те. Го сме та ат 
за вр вен ма те ма тич ки ам ба са дор и поп-про мо тор на ма те ма ти ка та. 
Ви ла ни па ту ва мно гу би деј ќи, ка ко што ве ли, па ту ва ња та со со ста вен 
дел од ка ри е ра та на еден ма те ма ти чар и се мно гу важ ни

СеД рик Ви ЛА ни, СВЕТ СКИ СЛА ВЕН МА ТЕ МА ТИ ЧАР, ДО БИТ НИК НА ФИЛД СО ВИ ОТ МЕ ДАЛ, БЕ ШЕ ВО СКОП ЈЕ

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

ЖИВОТ

32 петок, 14 април 2017 година www.republika.mk 33петок, 14 април 2017 година



КУЛТУРАФрАнк Ан Дер СEн и еВА кЛо Берг го По СтА Ви ЈА БА Ле тот нА БУр нон ВиЛ Во СкоП Је

Су шти на та се со стои во тоа што тре ба да ужи ва те во из вед ба
та на овој ба лет и тоа тре ба да го ви ди и пуб ли ка та. не тре ба 
да се гле да на по рот на тан ча ри те од гле да ли ште то. Тие тре ба 
са мо да се дат во сво и те удоб ни стол чи ња, да се от пу штат и 
да ужи ва ат. Бур нон вил овој свој ба лет го на ре ку вал „ joy de 
vivre“  ра до ста на жи во тот, ве ли Франк ан дер сeн

бур нон вил ја до не се ра до ста на жи во тот на сце на та на МОб

� ова не е прв пат ба ле ти те на 
Ау густ Бур нон вил да би дат 
оди гра ни во Скоп је, но ова е 
прв пат да има ме це ло ве чер на 
про дук ци ја. ка же те ни ка кви 
се Ва ши те впе ча то ци од со ра-
бо тка та со тан ча ри те?
Ан Дер Сен: Да се по ста ви и да 
се про ду ци ра ве чер по све те на 
на ба ле тот на Ау густ Бур нон вил 
се ко гаш прет ста ву ва пре диз вик 
и за тан ча ри те, но и за Ева и за 
ме не. Поч нав ме по ле ка да ја под
го тву ва ме прет ста ва та уште од 
фе вру а ри, но тоа, се пак, е те жок 
про цес би деј ќи по го ле ми от дел 
од тан ча ри те беа пре за фа те ни со 
пре ми е ри те на дру ги прет ста
ви и из вед би. Имав ме до вол но 
вре ме да се до го ва ра ме со ди
ре кто ри те и ра бо тев ме не кол
ку не де ли без пре стан и мис лам 
де ка се то тоа из ле зе мно гу до
бро. Тан ча ри те по ка жаа искрен 
ин те рес и ра бо теа мош не му дро 
со за да де ни от ма те ри јал што им 

го пре зен ти рав ме. Се на де ва ме 
де ка тие и во ид ни на ќе го ко
ри стат тоа што ги на у чив ме во 
дру ги прет ста ви, но, исто та ка, 
де ка ова искус тво ќе им ко ри сти 
во ид ни на да ги по до брат сво ја та 
тех ни ка и из ве ду вач ки те мож
но сти. Сти лот на Бур нон вил се 
од не су ва на пре зен ти ра ње на 
ба лет ска та игра. Тоа е мош не те
шко, од ед на стра на, но и мош не 
лес но ко га ќе се сов ла да, без на
пор, и тоа е тоа што тан ча ри те 
и ние се оби ду ва ме да го ре а ли
зи ра ме.

� Бур нон вил се сме та за „тат-
ко“ на крал ски от дан ски ба-
лет. Соз дал сопс твен ба лет ски 
реч ник, стил и тех ни ка. Да ли 
е те шко да се сов ла да ат овие 
тех ни ки?
Ан Дер Сен: Ба ле тот на Бур нон
вил, во ка бу лар но и тех нич ки 
е при фа тен и се пра кти ку ва 
мно гу го ди ни, поч ну вај ќи од 

19 век од при вр за ни ци те на 
Бур нон вил. Се ба зи ра на кла
сич ни от ба лет, но има сопс
тве ни бе ле зи. Ко га тан цу ва ме, 
се ко гаш гле да ме во но га та „што 
тан цу ва“, ра це те ни ко гаш не 
се над ви си на та на ра ме на та 
и ни ко гаш не гле да ме во ли
це то „пред нас“, ту ку се ко гаш 
со „Epaulement“, т.е. со пог лед 
на стра на ка де што ра ка та и 
но га та се на пред. Те шко е да 
се об јас ни, но лес но е да се по
ка же. Ни ко гаш не бр за ме да се 
под го тви ме за след ни от че кор 

во аго лот, за но ва ди ја го на ла, 
или за из вед ба на пи ру е та во 
цен та рот, ту ку тан цу ва ме во 
на ши те но ви по зи ции. Те шко 
е да се по ду чу ва не кој на оваа 
тех ни ка и за ова тре ба да има те 
мно гу до бра кла сич на тех ни ка 
за да ус пе е те да го из ве де те овој 
ба лет. Су шти на та се со стои во 
тоа што тре ба да ужи ва те во 
из вед ба та на овој ба лет и тоа 
тре ба да го ви ди и пуб ли ка та. 
Не тре ба да се гле да на пор од 
гле да ли ште то. Тие тре ба са
мо да се дат во сво и те удоб ни 

стол чи ња, да се опу штат и да 
ужи ва ат. Ба ле тот на Бур нон
вил не е бра ву ра, ту ку из вед
ба на уба ви на во тан цу ва ње то 
и во жи во тот. Бур нон вил овој 
свој ба лет го на ре ку вал „ joy de 
vivre“  ра до ста на жи во тот.

� Со ра бо тка та со Ма ке дон-
ска та опе ра и ба лет поч на со 
Ва ши те кон та кти со умет нич-
ка та ди ре ктор ка, ол га Пан го. 
ка ко те че ше по на та му со ра бо-
тка та до го во ри те, ка ко дој до-
вте до од лу ка та да до па ту ва те 
во Ма ке до ни ја и да ги по ста ви-
те овие кла сич ни ба ле ти за ед-
но со тие во ита ли ја, Фран ци ја 
и во Шпа ни ја?
Ан Дер Сен: Во Ма ке до ни ја сум 
бил не кол ку па ти. За прв пат 
дој дов во 2009 го ди на и то гаш 
се за поз нав со умет нич ка та 
ко ре о гра фка во Ма ке дон ска та 
опе ра и ба лет, со лис тка та Са ша 
Ефти мо ва. Таа е мно гу, мно гу 
та лен ти ра на ко ре о гра фка и до
се га изра бо ти ла мно гу број ни 
пре крас ни и воз буд ли ви ба лет
ски прет ста ви за Ма ке дон ски от 
ба лет, но, исто та ка, има од лич
ни ко ре о гра фии и за не кол ку 
ба лет ски ком па нии од странс
тво. Ве ру вам де ка таа е лич ност 
со го лем та лент за тан цу ва ње и 
за ба лет и има сопс твен реч ник, 
кој е мош не ре док за ед на мла да 
ко ре о гра фка ка ко неа. Во о би
ча е но, мла ди те ко ре о гра фи, од 
мо е то до се гаш но искус тво ги 
ко пи ра ат по ста ри те, но тоа не 
е слу чај кај Са ша. Неа мо ра да 
ѝ се да де мож ност за ра бо та во 
странс тво ка де што ќе го раз
ви ва сво јот та лент. Таа е не што 
по себ но ов де во Ма ке до ни ја. Во 
те кот на ед на од мо и те по се
ти се за поз нав и со Ол га Пан го 
и таа су ге ри ра ше, а јас се сог
ла сив де ка тре ба да на пра вам 
ве чер со еден по и на ков ба лет, 
Бур нон вил, се со цел да се по ка
же фле кси бил но ста на не го ва та 
ко ре о гра фи ја и да се пре диз ви
ка кре а тив но ста на тан ча ри те 
од Ма ке дон ска та опе ра и ба лет. 
Сме там де ка тоа е мош не му дра 
од лу ка од стра на на Ол га Пан го, 
ко ја са ка ше да им да де мож ност 
на сво и те тан ча ри да ра бо тат 
раз лич ни ба лет ски сти ло ви, 
во на со ка да ги ко ри стат сопс

Ау густ Бур нон вил е Да нец кој жи ве ел 
по ме ѓу 1805 и 1877 го ди на и соз дал 
по ве ќе од 50 ба лет ски де ла. Тој бил 

ви зи о нер, кој нај го лем дел од сво е то обра
зо ва ние го здо бил во Фран ци ја. Бур нон вил 
се сме та за та тко на Крал ски от дан ски ба лет, 
чиј што умет нич ки ди ре ктор бил по ве ќе од 
40 го ди ни. Ка ко ре зул тат на сво е то шко
лу ва ње во Фран ци ја, тој соз дал сопс твен 
ба лет ски реч ник, стил и тех ни ка. Ме ѓу не
го ви те нај поз на ти ба ле ти се „На по ли“ од 
1842 го ди на и „Сил фи да“ од 1836 го ди на. 
Во Скоп је беа прет ста ве ни не кол ку од по
ма ли те ба ле ти на Бур нон вил инс пи ри ра ни 
од не го ва та страст за па ту ва ња и по се та на 
дру ги зем ји: „Кон зер ва то ри у мот“ од 1849 
го ди на, кој прет ста ву ва омаж на не го ва та 
мла дост и еду ка ти вен пре стој во Фран ци ја, 
„Pas de Deux“ од „Фе сти вал на цве ќе то во 
Џен за но“ од 1858 го ди на, инс пи ри ран од не
го ви те па ту ва ња во Ита ли ја и „Про зо ре цот“, 
кој ја отс ли ку ва не го ва та страст за Шпа ни ја. 
За се то ова раз го ва рав ме со Франк Ан дер
сен, ко ре о граф од Дан ска, кој ја по ста ви и ја 
ре жи ра ше прет ста ва та.

Пишува |  Не ве на По пов ска
Фото |  Са шо Н. Алу шев ски
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му зич ки па три jарх и мо ден па па во ед на лич ност

тве ни те мож но сти за ба лет
ска та фор ма. Ре шив ме да на
пра ви ме бу кет од три ба лет ски 
прет ста ви, ка де што Бур нон вил 
бил инс пи ри ран од ег зо тич ни 
зем ји, ка ко Ита ли ја, Фран ци ја и 
Шпа ни ја. Бур нон вил мно гу па
ту вал во те кот на сво јот жи вот 
и инс пи ра ци и те ги до би вал од 
сопс тве ни те им пре сии што ги 
до жи ве ал во те кот на па ту ва

ња та. Ко га дој дов доз нав де ка 
Ма ке дон ска та опе ра и ба лет 
под го тву ва вер зи ја од „Сул фи
да“, но сме там де ка, мо же би, 
еден ден би мо же ле за ед но да 
ра бо ти ме вер зи ја на Бур нон вил 
на „Сул фи да“, слич на на таа што 
ја из ве ду ва ме во Дан ска.

� Ва ша та со пру га ева ре че де-
ка прв пат до а ѓа во Скоп је. Со 

ка кви мис ли за ми ну ва те од 
не го?
Ан Дер Сен:Ка ко што ре ко вте, 
јас ве ќе пре сто ју вав во Ма ке до
ни ја во 2009 го ди на, но Ева Кло
берг, мо ја та со пру га е за прв пат 
ов де и неј зи ни те им пре сии се 
од лич ни. Ова е отво ре на и мош
не при ја тел ска зем ја. Ус пе ва ме 
да ужи ва ме во сло бод но то вре ме 
би деј ќи има ме мал ку сло бод но 
вре ме на рас по ла га ње, па го ко
ри сти ме за про ше тки, по се та на 
ре сто ра ни те по крај Вар дар. Исто 
та ка, бев во по се та на не кол ку 
му зеи, ка де што до бив од лич
на прет ста ва за ма ке дон ска та 
исто ри ја и си те пре мре жи ња низ 
кои по ми на ла оваа зем ја. Исто 
та ка, знам по не што и за ма ке
дон ска та ра ко мет на и фуд бал ска 
ре пре зен та ци ја со кои Дан ска 
игра ше на пр венс тва во не кол ку 
на вра ти. Би са кал да имам мож
ност да ви дам по ве ќе де ло ви од 
ва ша та уба ва зем ја след ни от пат 
и се на де вам де ка не кој ќе мо же 
да ме од ве де во по се та на Охрид
ско Езе ро и на пла ни на ре ње во 
ва ши те пре крас ни пла ни ни за 
кои са мо сум слу шал. �

По сто јат лу ѓе за кои мис лам де ка 
ќе жи ве ат веч но. Еден од нив е 
Деј вид Бо у ви. Му зи чар кој пр во 

бе ше екс цен три чен умет ник, по тоа 
слав на лич ност, ко ја израс на во ѕвез
да, а ѕвез да та во поп и рокико на. На 
10 ја ну а ри 2016 го ди на фи зич ки нѐ 
на пу шти за ми ну вај ќи кон па те ка та на 
ле ген ди те. Де нес, во на ша та ме мо ри ја 
е мит. Се ра бо ти за фе но мен. Фе но
мен не са мо спо ред аван гард но то де ло 
што го соз да де, ту ку и спо ред на чи нот 
на кој жи ве е ше. А тој из бра да жи вее 
по сопс тве ни пра ви ла и во сопс тве
на ре жи ја, а не го ва та ре ди зај ни ра на 
вер зи ја на гламрок го на пра ви ви
стин ска му зич ка ико на. Бе ше и оста на 
прв и пос ле ден, нај го лем и единс твен 
умет ник со ја ко изра зе на авто кон цеп
ту а ли за ци ја и има ги на тив но са мо ос
мис лу ва ње, и се ко гаш од но во, и ка ко 
по пра ви ло, раз лич но ос мис лу ва ње. 
Не ви ден бун то вен хе рој до не го во то 
па ѓа ње на пла не та та Зем ја. Соз да вај ќи 
раз но вид на умет ност, ста на мај стор на 
транс фор ма ци ја та, ви стин ски и ве чен 
ка ме ле он, кој со сво јот из во нред но 
ква ли те тен и шо кан тен пер фор манс, 
си те ги во о ду ше ву ва ше, за ве ду ва ше, 
на со чу ва ше и за ба ву ва ше. Са ми от, во 
ед на при го да, ре че де ка са кал да би де 
и нат чо век, а не са мо чо век. Од дру га 
стра на, пак, од би ва ше да ста не ви тез 
и сер Деј вид, и два па ти на кра ли ца
та Ели за бе та Вто ра ѝ да ва ше „кор па“, 
кул тур но и еле гант но, ка ко ни кој пред 
не го. Де фи ни тив но, бе ше кре а тив на 
лич ност со бе скрај на има ги на ци ја и 
не ми рен дух, со наг ла се на ин ди ви ду
ал ност. На му зич ка та и це ла та свет ска 
јав ност ѝ ста на поз нат со пр ви от не
гов му зич ки хит Space Oddity, уште во 
1969 го ди на, на го ве сту вај ќи го ле ми 
про ме ни во све тот на му зи ка та и по
ка жу вај ќи не што но во, све жо, до то гаш 
не ви де но. Овој хит го лан си ра ше во 
вр во ви те на му зич ка та ор би та, а тој 
прв пат ин кар ни ра ше во Ма јо рот Том. 
Та му, истра жу ва ше во мно гу об ла сти, 
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Постојатлуѓезакоимисламдека
ќеживеатвечно.Еденодниве
ДејвидБоуви.Музичаркојпрво

бешеексцентриченуметник,потоа
славналичност,којаизраснавоѕвез
да,аѕвездатавопопирокикона.На
10јануари2016годинафизичкинѐ
напуштизаминувајќиконпатекатана
легендите.Денес,вонашатамеморија
емит.Сеработизафеномен.Фено
меннесамоспоредавангарднотодело
штогосоздаде,тукуиспоредначинот
накојживееше.Атојизбрадаживее
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нарежија,анеговатаредизајнирана
верзијанагламрокгонаправиви
стинскамузичкаикона.Бешеиостана
првипоследен,најголемиединствен
уметниксојакоизразенаавтоконцеп
туализацијаиимагинативносамоос
мислување,исекогашодново,икако
поправило,различноосмислување.
Невиденбунтовенхеројдонеговото
паѓањенапланетатаЗемја.Создавајќи
разновиднауметност,станамајсторна
трансформацијата,вистинскиивечен
камелеон,којсосвојотизвонредно
квалитетенишокантенперформанс,
ситегивоодушевуваше,заведуваше,
насочувашеизабавуваше.Самиот,во
еднапригода,речедекасакалдабиде
инатчовек,анесамочовек.Оддруга
страна,пак,одбивашедастаневитез
исерДејвид,идвапатинакралица
таЕлизабетаВтораѝдаваше„корпа“,
културноиелегантно,каконикојпред
него.Дефинитивно,бешекреативна
личностсобескрајнаимагинацијаи
немирендух,сонагласенаиндивиду
алност.Намузичкатаицелатасветска
јавностѝстанапознатсопрвиотне
говмузичкихитSpaceOddity,уштево
1969година,наговестувајќиголеми
променивосветотнамузикатаипо
кажувајќинештоново,свежо,дотогаш
невидено.Овојхитголансирашево
врвовитенамузичкатаорбита,атој
првпатинкарнирашевоМајоротТом.
Таму,истражувашевомногуобласти,

деjвид боуви
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све тот. За тоа се ко гаш бе ше на вр вот на 
му зич ка та сце на, пра веј ќи ги сво и те 
фа но ви, но ви на ри те и кри ти ча ри те 
веч но глад ни за по ве ќе скан да лоз ни 
из ја ви, по ве ќе све тка ва об ле ка и уште 
но ви ли ко ви. За раз ли ка од по ве ќе то 
не го ви ко ле ги, тој ни ко гаш не ста на 
кли ше, ни ту па ро ди ја на са ми от се бе. 
Зад име то на Ел вис Прис ли стои епи
те тот – крал на ро кот. Мајкл Џе ксон 
го на ре ку ва ат крал на попму зи ка та. 
Му зич ки те кри ти ча ри Деј вид Бо у ви 
го на ре ку ва ат бог на рок и на попму
зи ка та. Не го, са мо не го, и ни кој друг.

Од са ми от по че ток на ка ри е ра та, па 
сѐ до кра јот – не го ва та смрт, бе ше 
му зич ки астро на ут кој ги над ми ну ва 
гра ни ци те на поз на ти от свет. Ос ци
ли рај ќи ме ѓу ар ти стич ка та, аван
гард на це ре брал ност и уни вер зал но 
пев ли ви те попно ти, од „Ѕвез де на 
пра ши на“ до „Цр на ѕвез да“, тој го из
ве ду ва ше са унд тра кот на не го ви от 
не ве ро ја тен жи вот. За це ло вре ме 
ги ис пол ну ва ше на ши те жи во ти со 
не о бич ни и кре а тив ни ме ло дии, убе
ду вај ќи нѐ де ка и са ми мо же ме да ги 
до пре ме ѕвез ди те. Та ка, оние кои ќе 
се опре де леа да го слу ша ат Ма јо рот 
Том, Ви тки от Бел Вој во да или Зи ги 
Стар дас, пре ку нив вле гу ваа и во кни
ги те, фил мо ви те, умет но ста, кул ту ра
та и все ле на та. Си те ви доа, слуш наа и 
по чув ству ваа де ка пре ку се кој не гов 
нов ал бум се из ли ваа но ви трен до ви 
во му зи ка та, кул ту ра та и умет но ста, 
а пре ку се кој не гов нов му зич ки хит, 
тој ка ко му зич ки па три јарх и мо ден 
па па, исти те тие трен до ви ги це мен
ти ра ше, т.е. об ли ку ва ше во гламрок, 
панк, еле ктро рок или не што со се ма 
че твр то. Тој не са мо во се бе, ту ку и 
кај си те со кој со ра бо ту ва ше и си те 
кои го сле деа, го бу де ше ма гич ни от 
до пир на кре а ци ја та. По ра ди не го 
лу ѓе то ста ну ваа пе ја чи, ком по зи то ри, 
тек сто пис ци, глум ци, по е ти, пи са те
ли и сли ка ри. Бла го да реј ќи на не го, 
мно гу се учеа на умет нич ка и дру ги 
ви до ви сло бо ди и са мо и зра зу ва ње. Со 
де це нии ни по ка жу ва ше ка ко ус пеш
но мо же ме да ја из бег не ме ста пи ца та 
на за ча у ре но ста и инерт но ста. Мно
гу ми на ве лат де ка ро ке нро лот де нес 
во се кој пог лед ве ќе е му зи ка ко ја ги 
истро ши ла сво и те по тен ци ја ли, но 
изг ле да де ка Бо у ви за тоа ни кој не 
го из ве стил, па та ка тој бу квал но до 
пос лед ни от ден на не го ви от жи вот нѐ 
во о ду ше ву ва ше со ори ги нал ност на 
сво е то му зич ко тво реш тво и спо соб
ност да ги по ме сти гра ни ци те на сѐ 
што ќе до пре. До каз за тоа, ме ѓу дру го

то, е фа ктот што отка ко сво јот жи вот 
го пре тво ри во умет нич ко де ло, исто
то го на пра ви и со сво ја та смрт. Во 
пос лед ни от ви де ос пот што го сни ми 
(ну ме ра та „Ла зар“, од ал бу мот „Цр на 
ѕвез да“), го ви дов ме ка ко леб ди над 
бол нич ка та по сте ла и пее де ка е во 
ра јот, има луз ни што не се гле да ат и 
де ка не ма што да за гу би. Ка ко да ни 
ве ле ше де ка не знае ка де оди, но ве
ту ва де ка ќе би де ин те рес но. 

Ина ку, ро ден е ка ко Деј вид Џонс, во 
1947 го ди на во Лон дон, од мај ка Мар
га рет (Ме ри), а та тко Стен тон. Уште 
од де вет та та го ди на ги слу шал Фетс 
До ми но, Чак Бе ри и Литл Ри чард. 
Ко га ја чул „Ту ти Фру ти“ од Литл Ри
чард, во о ду ше ве но ре кол: „Го слуш нав 
Гос под, се га са мо уште да го ви дам“. 
Ка ко на умет ник и сти лист најм но гу 
вли ја ние имал од Литл Ри чард, „Јард
бирдс“, „Битл си“, Марк Бо лан, Џи ми 
Хен дрикс, Френк Си на тра, тан ци, пан
то ми ма, бу ди зам.  Со ра бо ту вал со Џон 
Ле нон (Fame), Фре ди Мерк ју ри (Under 
Pressure), Мик Џе гер (Dancing in the 
Street), а најм но гу со Иги Поп, на ко
го му про ду ци рал по ве ќе ал бу ми. Се 
же нел два па ти: пр ви от пат со Ен џи, 

а најм но гу од сѐ екс пе ри мен ти ра ше. 
Пред сѐ и над сѐ, Деј вид Бо у ви бе ше 
за про ме на. Го ар ти ку ли ра ше за до
волс тво то на му та ци ја та: Зо што да 
би деш она што си бил вче ра ако утре 
мо жеш да по ста неш не што дру го? На 
по че то кот, са ми от се бе се про на о ѓа ше. 
Го ба ра ше сво јот иден ти тет. Тоа бе ше 
пр ва та дра ма на не го во то „јас“. Сле ду
ва ше ал бу мот The Man Who Sold the 
World (1970), кој со др жи ну ме ри во 
кои е отфр лен до то гаш ни от аку сти
чен ма нир и го ме ну ва со зву кот на 
еле ктрич на ги та ра, а вед наш по не го 
во 1971 го об ја ву ва и Hunky Dory. Со 
нив не по стиг ну ва не кој го лем ус пех, 
па за ра ди пуб ли ци тет, ја об ја ви сво ја та 
хо мо се ксу ал ност, ко са та ја обои цр ве на 
и ја поч на сво ја та транс фор ма ци ја во 
рокѕвез да – вон зем ја нин. Ста на вон
зем ја нин ме ѓу зем ја ни те и зем ја нин 
ме ѓу вон зем ја ни те.

Во пер и о дот на пре ми ну ва ње од мод 
во хи пи фа за, ко га ко ке ти ра ше со сопс
тве на та ан дро ги ност и ко га „making 
love with his ego“, тој бе ше Зи ги Стар
даст од исто и ме ни от не гов ал бум 
(1972). Се ра бо ти за клу чен ал бум, не 

са мо за не го ва та ка ри е ра, ту ку и за 
ид ни на та и за исто ри ја та на ро кот. 
Со овој лик тој се при ка жу ва ка ко фу
ту ри стич ко ан дро ге но су штес тво од 
друг, по воз буд лив и по екс цен три чен 
свет. Не го ви от фи зич ки сцен ски изг
лед со др жел еле мен ти на ка бу ки те а
тар (Ја по ни ја), ита ли јан ска та ко ме ди ја 
дел ар те и еле мен ти од пан то ми ма. Со 
та ков фу ту ри стич ки изг лед Деј вид ја 
фас ци ни ра ше пуб ли ка та, а тој ста на 
пи о нер во транс фор ми ра ње то на рок
кон цер ти те во ек стра ва гант ни спе
ктак ли. Отка ко ус пеа во тоа, по втор но 
се са мо из мис лу ва ше... се ме ну ва ше и 
са мо у би ва ше (Ashes to Ashes,  Rock n’ 
Roll Suicide), ста ну ва ше и по втор но 
поч ну ва ше (Absolute Beginners). За са
мо 10 го ди ни се впу шти во не ви ден и 
не ве ро ја тен жа нров ски сла лом со кој 
по ми на пре ку гламрок, пла сти чен со
ул, екс пе ри мен та лен и артрок. По крај 
ве ќе спо ме на ти те ал бу ми, ги из да де и 
„Aladin Sane“, „Young Americans“, „Station 
to Station“, „Low“, „Heroes“, „Lodger“, „Lets 
dance“. Си те тие ја со чи ну ва ат ал ка та 
во ко ја се кој би сер бле ска со ма ги чен 
сјај. Та ка, со сво јот нај ко мер ци ја лен 
ал бум „Lets dance“ ја обе ле жу ва ера та 

на но ви от ро ман ти зам (1983). Исто и
ме на та нас лов на ну ме ра се иска чи на 
вр вот на топли сти те во САД и во Ве
ли ка Бри та ни ја, и за ед но со „Modern 
love“ и „China girl“ ги по ста ву ва но ви те 
стан дар ди на му зич ки от свет.

Ка ме ле он спо со бен за фас ци нант ни 
транс фор ма ции. Ко га прв пат го за поз
на пуб ли ка та, Бо у ви во се бе ги но се ше 
ди ле ми те пре диз ви ка ни со кра јот на 
60ти те од 20 век и со смрт та на кон
тра кул ту ра та. Се пак, пуб ли ка та бе ше 
под го тве на за не што но во. Тој по ну
ди еден до то гаш не ви ден и не поз нат 
ком по зит од со ул и фанк, пре ку екс
пре си о ни зам и нов поп, до гламрок и 
еле ктрон ска му зи ка. Во оваа умет нич
ка, му зич ка и кул тур на по ну да Бо у ви 
се про ја ву ва ше во но ви те, из мис ле ни 
ли ко ви, ка ко Зи ги Стар даст, Ала дин 
Се ин, Ви ток Бел Вој во да, Ма јо рот 
Том, Џон Ме рик, Хе ло вин Џек, пре ку 
кои кон стант но ја транс фор ми ра ше 
сво ја та лич ност. Си те овие ли ко ви му 
слу жеа да ја рас ка же при каз на та. Тоа 
е не го ва та при каз на – ро ман со мно гу 
ли ца. Тој ро ман Бо у ви го пи шу ва ше 
цел жи вот. Тоа бе ше и не гов филм кој 
сам го ре жи ра ше и во не го ја игра ше 
глав на та рол ја. Се то за ед но прет ста ва 
со мно гу ка ра кте ри, кои си те, по втор
но, се тој са ми от – прет ста ва во ко ја 
на еден по мал ку Чап ли нов ски на чин 
ја рас ка жу ва при каз на та за ма ли от 
чо век, из гу бен во све тот во кој ни кој 
за ни ко го не во ди сме тка и ни кој на 
ни ко го не му е по тре бен. На кра тко, 
Бо у ви бе ше го лем го ро стас, кој це ло 
вре ме, пре ку сво и те раз лич ни ли ко ви, 
нѐ игра ше нас – обич ни те се којд нев ни 
ма ли лу ѓе. Не го ва та ос нов на ма ги
ја бе ше др ска та моќ да ни се обра ќа 
ка ко да ни рас ка жу ва са мо нам. Се кој 
што се впу штил во чув ства та на не
го ви те пес ни, знае де ка Бо у ви бе ше 
нај до бар ко га ги глу ме ше суд би ни те 
на раз лич ни те ли ко ви и ги рас ка жу
ва ше нив ни те при каз ни, кои мо жеа да 
би дат и на ши. И за чу до, во тоа си те се 
про на о ѓав ме би деј ќи бе ше та ка увер
лив и за вод лив во сво ја та љу бов за 
жи во тот та ков ка ков е, до де ка тра е ше 
му зи ка та, а ние за те че ни, ста ну вав ме 
хе рои, ба рем за миг. На си те тие флер
то ви им ги по да ри сво ја та кре а ци ја, 
има ги на тив но ста, иден ти те тот. На 
се то тоа са мо до да де израз и тон, и 
кру гот бе ше за тво рен. Умет нич ко то 
де ло соз да де но. Од ми сте ри оз на и не
о бич на фи гу ра ко ја соз да ва би зар на, 
екс пе ри мен тал на му зи ка, тој свес но и 
на мер но се транс фор ми ра ше во поп
ѕвез да ко ја ги пол ни ста ди о ни те низ 

со ко ја го до бил си нот Дан кан, а вто
ри от пат со пре у ба ва та Иман, со ко ја 
ја има ќер ка та Але ксан дра Ле кси. Тој 
е и актер, кој сни мил 28 фил ма и учес
тву вал во без број те а тар ски прет ста ви. 
Член е на Ро ке нрол ку ќа та на слав ни те 
од 1996 го ди на, до бит ник на по ве ќе 
му зич ки на гра ди „Гре ми“. 

Ка ко и за се ко ја слав на лич ност, и при
каз на та за Деј вид Бо у ви има де ло ви 
кои фр ла ат ма ла сен ка врз бле ска ва
та ѕвез да. Го ле ма та упо тре ба на син
те тич ки дро ги, ор ги и те, опи ва ња та 
и ди ле ма та да ли е би се ксу а лец или 
хе те ро се ксу а лец, го обе ле жаа ус пе хот 
на Бо у ви, кол ку и акор ди те на не го ви те 
нај го ле ми ну ме ри. Дол го се пи шу ва
ше за не го ва та страс на вр ска со Иги 
Поп, а не кои ве лат де ка имал вр ска и 
со Мик Џе гер. И по крај сѐ, Деј вид Бо у
ви ни ко гаш не из ле зе од мо да. Бе ше 
и оста на му зич ки ве ли кан, попкул
ту рен ма е стро и умет нич ки ге ниј, од 
по ве ќе при чи ни. На по че то кот рок, 
по тоа попико на. По тоа еле ктро ни ка 
и со ра бо тка со Иги Поп, а во осум де
сет ти те го ди ни вра ќа ње кон сво е то 
нај ро кер ско из да ние, но се ко гаш со 
при ме си на аван гар да. Кон тро верз на та 
и бле ска ва ка ри е ра на овој кре а ти вен 
ка ме ле он тра е ше дол го – по ве ќе од 55 
го ди ни. И де нес не кои пот пол но но ви 
клин ци, ге не ра ци ски мно гу да ле ку од 
злат ни те 70ти за Бо у ви од ми на ти от 
век, не го ви от ал терего Сла би от Бел 
Вој во да, и по на та му го сме та ат ка ко 
си но ним за стил и за став. Иа ко не умре 
млад, ни ту из вр ши фа моз но ро ке нрол 
убис тво, ус пеа да ја пре жи вее сред ба та 
очи во очи со сво јот не ве ро ја тен  „Man 
Who Sold the World“. 

Мул ти ин стру мен та лист и пе јач со 
спе ци фи чен глас. Шар мер, гос по дин, 
ми стик и све тец. Комп ле тен, единс
твен и по се бен умет ник. Учев ме од 
не го ва та умет ност, ко ја нѐ над гра
ду ва ше. Се вос хи ту вав ме на не го ва та 
ин вен тив ност и ори ги нал ност. Има ме 
рес пект кон не го ва та по себ ност. Бе ше 
не ве ро јат но ино ва ти вен и умет нич ки 
на стро ен. По ве ќе од си гур но е де ка 
не го ва та ле ген да ќе оста не по сто јан 
дел од  по пу лар на та кул ту ра, а та му 
не ка де во все лен ска та ши ри на тој е во 
друш тво на ве ли ка ни те Ен ди Вор хол 
и Сал ва дор Да ли, за кои ве ру вам де ка 
и та му се по дед на кво екс цен трич ни и 
шо кант ни. Ма јо ре Том, не ка ти би де 
воз буд ли ва все лен ска та оди се ја ко ја 
што ту ку ја поч на. Си гу рен сум де ка 
и та му ве ќе си хе рој, не за еден ден, 
ту ку за си те вре ми ња. �
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Ко му му е гри жа за „Евро ви зи ја“?

Пишува |  Марина Костовска

СЦЕНА

Го лем дел од Ма ке дон ци те ве ќе одам на не се воз бу ду ва-
ат за европ ски от му зич ки фе сти вал, а оние што и по на та-
му сле дат што се слу чу ва на евро ви зи ска та сце на, мал ку 
вер ба по ла га ат во тоа де ка е би тен ква ли те тот, ту ку сме-
та ат де ка во сѐ е вме ша на и по ли ти ка та

За по мал ку од еден ме сец, Ма ке
до ни ја по 17. пат ќе ис пра ти свој 
прет став ник на „Евро ви зи ја“. Во 

укра ин ска та пре стол ни на Ки ев на 
11 мај во пр ва та по ло ви на од вто
ро то по лу фи на ле Ја на Бур че ска ќе 
ја из ве де „Dance alone“, пес на ко ја 
по дол го вре ме кај пуб ли ка та вле ва 
мал ку на деж за ус пех.

Пес на та за се га до бро ко ти ра на евро
ви зи ски те об ло жу вач ни ци, чи и што 
прог но зи, пак, за Ма ке до ни ја ни ко
гаш не се по ка жа ле ка ко точ ни. Но, 
од дру га стра на, „Dance alone“ е ед на 
од нај до бро при фа те ни те ма ке дон
ски евро ви зи ски пес ни ме ѓу до маш
на та пуб ли ка. Спо ред ко мен та ри те 
на со ци јал ни те мре жи и спо ред офи
ци јал но то ви део на „Јут јуб“, ка де што 
пес на та до се га е прег ле да на ре корд
ни 1,7 ми ли он па ти, има ме од лич
но спа ку ван про из вод, па во слу чај 
на ши те на де жи да не се ис пол нат, 
ба рем ќе за ми не ме со кре на ти гла ви.

МА ке До ни ЈА По 17. ПАт нА еВро Ви Зи СкА тА Сце нА

Ан ке та на „Ре пуб ли ка“:  Ка кви ни се 
шан си те на „Евро ви зи ја 2017“?

  Одам на не гле дам „евро ви зи ја“  
(33%, 531 глас)

  Пес на та е од лич на, но „евро ви-
зи ја“ е по ли ти ка (27%, 441 глас)

  Де фи ни тив но ме ѓу пр ви те де сет 
(10%, 160 гла са)

  „евро ви зи ја 2018“ ќе би де во 
Скоп је!  (8%, 127 гла са)

  Не ни бе га ба рем фи на ле  
(6%, 102 гла са)

  Зву чи до бро, но не знам ка ко ќе 
се по ка же ме (6%, 100 гла са)

  Не ма ме шан си, МРтв ло шо од-
бра и го ди на ва (6%, 92 гла са)

  во оп што не ми се до па ѓа  
(3%, 52 гла са)

Вкуп но гла са ле: 1.607

Но, го лем е бро јот и на тие што во оп
што не се воз бу ду ва ат за „Евро ви зи ја“. 
Тоа го до ка жу ва ат и ре зул та ти те на 
ан ке та та спро ве де на од вебсај тот „Ре
пуб ли ка“, а во ко ја во те кот на две не де
ли се гла са ше на пра ша ње то: Ка кви ни 
се шан си те го ди на ва на „Евро ви зи ја“?

Спо ред ан ке та та, го лем дел од ма
ке дон ска та пуб ли ка ве ќе во оп што 
не го гле да овој му зич ки фе сти вал. 
Ед на тре ти на од вкуп ни от број што 
од го во ри ле на ан кет но то пра ша ње, 
се из јас ни ле де ка одам на не сле дат 
„Евро ви зи ја“. По точ но, од вкуп но 
1.607 гла со ви, тоа го од го во ри ле 
531 ли це, од нос но 33 от сто од ис
пи та ни ци те.

Ме ѓу оста на ти те се дум по ну де ни од
го во ри, ду ри 27 от сто од ис пи та ни
ци те сме та ат де ка пес на та е од лич на, 
но де ка це ли от фе сти вал се зас но ва 
на по ли ти ка и де ка Ма ке до ни ја по
втор но не ма шан си за по бе да. 

Го лем е и бро јот на тие што сме та
ат де ка ако пес на та не нѐ ни до не се 
по бе да или плас ман ме ѓу пр ви те де
сет, си гур но ќе нѐ од ве де до фи на ле, 
не што што сѐ по ре тко им ус пе ва на 
ма ке дон ски те прет став ни ци. 

Во 2014 го ди на и Ма ке дон ска та ра
диоте ле ви зи ја, ка ко но си тел на ли
цен ца та за учес тво на фе сти ва лот, 
спро ве де го ле ма ан ке та за „Евро ви зи

ја“, за, ка ко што на ве доа, да го слуш не 
мис ле ње то на на ро дот. Шест не де ли 
јав но ста гла са ше за тоа на кој на чин 
тре ба да се из би ра прет став ни кот на 
Ма ке до ни ја, да ли тоа да е вна треш на 
се лек ци ја и од лу ка на са ма та МРТВ 
или, пак,  за Евро па да па ту ва по бед
ни кот од „Скоп ски фе сти вал“. Тре та
та оп ци ја, со ко ја се ну де ше це лос но 
отка жу ва ње од по на та мош но учес тво 
на на ша та зем ја (на што не кол ку зем
ји во тој пер и од се од лу чи ја), до би 
нај го лем број од гла со ви те. 

По ве ќе од 40 про цен ти од ис пи та
ни ци те сме та ле де ка за Ма ке до ни ја 
ве ќе не ма ме сто на тој фе сти вал и 
де ка се ко ја го ди на огром на та су ма 
за учес тво и за про мо ци ја, бу квал но, 
се фр ла по пу сто.

Но, за ма ке дон ски от на ци о на лен 
сер вис ток му оста на ти те од го во
ри, за тоа ка ко тре ба да се из би ра 
прет став ни кот, зна чат де ка јав но
ста, се пак, не са ка да кре не ра це од 
„Евро ви зи ја“ и без ог лед на сѐ има 
вер ба и жел ба да ја ви ди Ма ке до ни
ја на го ле ма та сце на, пред очи те на 
европ ско то се мејс тво и све тот.

Та ка, во 2015 го ди на, со од лу ка на 
МРТВ, прет став ник на „Евро ви зи ја“ 
бе ше по бед ни кот од „Скоп ски фе сти
вал“, во па кет со по бед нич ка та пес на. 
Оче ку ва но, тоа бе ше ми ле ни кот на 
пуб ли ка та Да ни ел Кај ма ко ски, кој 
са мо не кол ку ме се ци по ра но три
ум фи ра ше на ре ги о нал ни от „Икс

И ма ке дон ски те ком по зи то ри се из мо ри ја од „Евро ви зи ја“
По из бо рот на Ја на Бур че ска, МРТВ отво ри кон курс за пес на та со ко ја 
таа ќе нѐ прет ста ву ва. Го ди на ва прв пат кон кур сот бе ше отво рен за 
си те ком по зи то ри, а не са мо за ма ке дон ски те авто ри. 

Тоа ре зул ти ра ше со по ве ќе од 250 ком по зи ции при стиг на ти на адре
са та на МРТВ, од кои по го ле ми от број беа на стран ски авто ри, од нос но 
око лу 200 од ком по зи ци и те.

Про ду ктот на Хо а ким Пер сон, Алекс Омар, Фло ренс А. и Бо биЛе
он Ми ла нов, си те дел од „Сим фо никс ин тер неш нел“ (SYMPHONIX 
INTERNATIONAL), вед наш им вле гол во уво и на Ја на на це ли от евро
ви зи ски тим. Та ка„Dance alone“ па ту ва на 62. „Евро ви зи ја“. �

фа ктор“ и бе ше во пи кот на сво ја та 
по пу лар ност. 

Тоа не му по мог на со ко неч ни от ре зул
тат, при што не го ва та „Лис ја есен ски“ 
го освои 15. ме сто во по лу фи на ле то 
и не стиг на до фи на ле то. Кај ма ко ски, 
се пак, ќе оста не за пи шан во ма ке
дон ска та евро ви зи ска исто ри ја ка ко 
единс тве ни от прет став ник што па ри

те на ме не ти за про мо ци ја не са ка ше 
да ги иско ри сти за нив на та ви стин ска 
на ме на, ту ку со нив ку пи апа рат за 
Дет ска та кли ни ка во Скоп је.

По ра ди скан да ли те по вр за ни со 
оби дот за ме сте ње на „Скоп ски фе
сти вал“, след на та го ди на МРТВ се 
вра ти на прин ци пот на из би ра ње 
прет став ник зад за тво ре ни вра ти.
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СтрАнци Во МАкеДониЈА

емануел дукер е информатички инженер кој од Гана, африка, 
во 2012 година, со стипендија од македонската влада, а преку 
програмата за размена на студенти дошол во македонија за 
да студира. дукер своите студии ги завршил на универзитетот 
„апостол Павле“ во охрид, но место да се врати назад во својата 
родна земја, решил да живее и да работи во македонија. Според 
зборовите на емануел, македонија е земја што ти создава чувство на 
благосостојба. како што открива тој за „република“, имал можност 
да замине од земјава, но пак се вратил бидејќи овде може да биде 
свој. има многу пријатели, зборува и пишува на македонски јазик. Ги 
почитува македонската култура и традиција. дукер посетил многу 
места во македонија, сепак Скопје е неговиот град

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Во Македонија се чувствувам спокојно

� кога првпат дојдовте во Македо-
нија?
еМАнУеЛ: Во Македонија дојдов во 
2012 година. Добив стипендија од 
македонската влада за да студирам 
овде преку програмата за размена на 
студенти при универзитетот „Апостол 
Павле“ во Охрид. Студирав информа
тичко инженерство, завршив со тоа и 
почнав да работам. Додека учев, некое 
време живеев во Охрид, а сега веќе по
долг период живеам во Скопје. Покрај 
мојата професија, овде работам и како 
волонтер и тоа многу ме исполнува. 
Преку оваа работа сметам дека повеќе 
ќе научам за културата на земјата, тра
дицијата, вредностите. Би сакал некој 
ден да бидам како еден вид амбасадор, 
да канам луѓе да ја посетат земјата, да 
им раскажувам за Македонија и пора
ди тоа морам да знам колку е можно 
повеќе за оваа земја. 

� Доаѓате од земја со поинаква тра-
диција и култура, беше ли тешко да 
се приспособите на животот овде?
еМАнУеЛ: Иако доаѓам од далечната 
Африка, сепак не беше толку тешко 

да се адаптирам на начинот на живот 
овде. Македонија е земја со поинаква 
култура од Гана, но нема некои големи 
разлики. На пример, облеката, начинот 
на однесување, тоа е исто. Како стра
нец, навистина, се почувствував добре
дојден овде, луѓето се гостопримливи, 
се однесуваат љубезно, не дозволуваат 
да се почувствуваш како некој кому му 
е потребна помош. Ние имаме многу 
слична култура и, исто така, даваме 
големо значење на традицијата. И во 
Гана, како и  овде, има традиционална 
облека, храна, музика и тоа има голе
ма важност. Единствената различна 
работа, покрај бојата на кожа, можеби, 
би бил јазикот.

� го споменавте јазикот, иако велите 
дека тоа ни е единствената разли-
ка, вие сте се потрудиле и таа да ја 
надминете, зборувате македонски 
јазик.
еМАнУеЛ: Сега веќе можам да кажам 
дека зборувам македонски јазик, не 
е тешко да се научи. Мене лично ми 
беше потребно една година за да го 
научам. За среќа, имам многу прија

тели Македонци, кои ми помогнаа 
да го научам јазикот. Моментно јас 
70 проценти го владеам јазикот. Но 
мој предизвик е да го научам 100 
проценти. Јас разбирам сѐ кога ми 
се обраќаат луѓето на вашиот мајчин 
јазик, но сѐ уште ми е потребно вре
ме за да размислам пред веднаш да 
одговорам на македонски. Научив и 
да пишувам на кирилица.

� како се снајдовте со различностите 
меѓу македонската и африканска-
та традиционална кујна? имате ли 
веќе омилено македонско јадење?
еМАнУеЛ: Навистина јадењата овде 
и во Гана се сосема различни. Но во 
Македонија многу сакам да јадам 
тавче–гравче, посебно во петок. Кој 
живее овде мора да знае дека во пе
ток се јаде грав (се смее). Научив дури 
и да си го приготвувам. Има многу 
македонски јадење што ги сакам, но 
тавче–гравче е моето омилено. Од 
слатките работи морам да ја истак
нам баклавата. Овде десертите зна
ат да бидат многу слатки, во смисла 
благи, што не е случај во Гана. И кај 

нас имаме многу традиционални ја
дење, на пример нашето фу фу, дури 
имаме и тавче–гравче, но во поинаква 
форма. Како и да е, во двете земји 
храната е, навистина, вкусна и вреди 
да се проба.

� кое е вашето мислење? Знае ли 
Македонецот да подаде рака кога 
е потребно?
еМАнУеЛ: Македонскиот народ е 
мирен народ. Јас имав можност да 
заминам еден период од земјата, но 
пак се вратив овде. Бидејќи овде се 
чувствувам спокојно, безбедно, овде 
е мирно. Тука секој што ќе дојде од 
друга земја ќе доживее една своја бла
госостојба. Луѓето кога и да ти е по
требно ти помагаат, дури и знаат без 
да им побараш каква било помош да 
ти излезат в пресрет и да ти се најдат. 
Јас овде сум среќен, имам пријатели, 
доволно сум возрасен за да решам 
дека сакам овде да го живеам својот 
живот. Многу ми се допаѓа и тоа кога 
на луѓето без да очекуваат ќе им се 
обратам на македонски, на пример 
кога сакам да прашам нешто, и то
гаш добивате една широка насмевка, 
уште по позитивен пристап и, секако, 
помош.

� Доаѓате од земја за која важи изре-
ката - музиката им е во крвта. Што 
мислите, знае ли македонскиот на-
род да ужива во музиката?
еМАнУеЛ: Македонија е земја што 
има единствена традиционална 
музика. Вие овде, навистина, го не
гувате тоа. Исто како и во Гана, ги 
имате и тие традиционални танци, 
облека. Тоа е за голема почит. Сепак, 
како што одминува времето, секоја 
генерација има поинаков вкус за му
зика, но традиционалната музика 
секогаш ќе остане традиционална и 
убавината во неа е што тоа никогаш 
нема да се промени. Како што Маке
донците ги имаат своите надалеку 
познати ора, ние го имаме светски 
познатиот танц „Азонто“. Иако афри
канскиот народ е познат како народ 
што многу сака да танцува, морам 
да истакнам дека овде многу ми се 
допаѓаат традиционалните танци за 
време на свадба. Односно, ги обожа
вам македонските свадби и како овде 
ја славите љубовта. Ми се допаѓа како 

сите се вклучени во подготовките, 
како на гостите и на фамилијата им 
се придава голема важност. Сум бил 
на неколку македонски свадби. Цере
монијата, начинот на кој се подготву
ва и кога гледаш дека секој се труди 
да го направи другиот среќен и сѐ да 
излезе во најдобар ред е навистина 
единствено, ја сакам таа страст овде, 
убаво е да се види колку во една земја 
знаат да се почитуваат обичаите и 
традицијата.

� имате ли слободно време да ја ис-
тражите Македонија?
еМАнУеЛ: Бидејќи сум во Македо
нија подолго време, имам посетено 
многу градови. Дури сум бил и во 
неколку села, кои се, навистина, пре
красни. Сум бил во Битола, Штип, Не
готино... Секако, Охрид. Сакам да ис
тражувам, да запознавам нови места 
овде. Генерално, Македонија е земја 
со убава природа. Ја имате Матка, 
има многу планини, периодов често 
слободното време го поминувам на  
Водно... Сепак, без да дискриминирам, 
Скопје го сакам најмногу. Имав прија
тели од Гана и од САД што беа мои 
гости овде, навистина се потрудив 
да им ги покажам најубавите места 
и нивниот заклучок беше дека оваа 
земја создава чувство што ги тера 
луѓето да се вратат повторно. 

� Се чувствувате ли како странец во 
Македонија?
еМАнУеЛ: Не, јас понекогаш се чув
ствувам како Македонец. Иако, знаете, 
имаме различна боја на кожа, збору
ваме различен јазик. Јас станав дел 
од оваа земја. И јас уживам да бидам 
овде. Со моите пријатели, да бидам 
дел од нив. Понекогаш тие се шегу
ваат со мене и ми викаат дека веќе и 
размислувам и зборувам како Маке
донец и дека не изгледам како некој 
што доаѓа од друга земја. 

� Значи ли ова дека останувате да 
живеете овде? кои се вашите пла-
нови?
еМАнУеЛ: Ми недостига мојата земја, 
мојата фамилија. Не сум бил дома веќе 
две години. Но, за среќа, се слушаме 
често, знам како се... Македонија е 
земја во која сакам да живеам, засега 
останувам овде, имам професионал
ни планови за кои се надевам дека 
во иднина ќе ги реализирам. Дури и 
да заминам некогаш, јас ќе се вратам 
бидејќи имам пријатели овде, кои би 
сакал да ги посетам. �
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Про лет та е во полн ек, а со неа дој
де и топ ло то вре ме, што зна чи 
де ка е дој де но вре ме за про ме на 

на гар де ро ба та. Де бе ли те јак ни и ка пу
ти сло бод но мо же да одат во зад ни от 
дел на ор ма нот, а ле ле а ви те фу ста ни, 
ко шу ли и здол ни шта мо же да го ви дат 
свет ло то на де нот. Пал то то е не и зо
ста вен дел од про лет на та гар де ро ба.

Се ко ја мод на ком би на ци ја изг
ле да двој но по у ба во ко га е во 
пра ша ње пал то то. Мо же да се 
ком би ни ра со раз ни де ло ви на 
об ле ка та, а од лич но при ле га за 
де лов ни, ле жер ни или за све
че ни мо мен ти. Мо же да оди во 
пар со пан та ло ни, фар мер ки, 
здол ни шта, кра тки пан та ло
ни. А под пал то то мо же да се 
об ле че нај о бич на ма и ца и таа 
ќе изг ле да су пер. 

Пал то то ве ќе не е ре зер ви ра но са мо за 
де лов ни же ни, ту ку е мо ден до да ток кој 
од лич но изг ле да со сан да ли, па ти ки, 
чиз ми или ба ле тан ки.

По крај ко же на јак на, со вр ше ни фар
мер ки и кла си чен ман тил, пал то то е 
нај важ но то пар че про лет на об ле ка кое 
мо же да се ко ри сти за ком би ни ра ње за 
овој дел од го ди на та. 

На жен ски те пал та мо же да се при ме
нат не кол ку уни вер зал ни пра ви ла. Ко
га ни јан са та е по тем на, тол ку ва ши от 
стил ќе би де де ло вен и се ри о зен, а ако 
ни јан са та е по свет ла, тоа пал то мо же да 
се ком би ни ра за ве чер ни из ле гу ва ња. 

Си на та бо ја ја истак ну ва про фе си о нал
но ста, а исто вре ме но пру жа со вр шен 
ба ланс за ком би ни ра ње со по ве ќе бои. �
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По крај ко же на јак на,  
со вр ше ни фар мер ки и кла

си чен ман тил, пал то то е 
нај важ но то пар че про лет
на об ле ка кое мо же да се 

ко ри сти за ком би ни ра ње за 
овој дел од го ди на та

Еле гант но или се којд нев но, пал то то е со вр ше но пар че об ле ка
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во овој град се којд нев но се слу чу ва ат не ка кви за ба ви, 
без раз ли ка во кој пер и од од го ди на та ќе го по се ти те. 
од лич ни фе сти ва ли, свет ски поз на та опе ра, му зеи, ре
сто ра ни, ба ро ви, клу бо ви со раз лич на му зи ка...

Ве лиг ден во бу дим пе шта

Пре крас ни ули ци, мно гу 
спо ме ни ци, пар ко ви, ба
њи, Бу дим пе шта е град со 

бо га та та исто ри ја и кул тур ни 
вли ја ни ја кои ги пре тр пе ла. Бу
дим пе шта е по де ле на на два 
де ла, Бу дим и Пе шта, а нив ги 
де ли ре ка та Ду нав. Бу дим е по
ми рен, по зе лен и тра ди ци о нал
но по ро ман ти чен дел од гра дот, 
до де ка Пе шта е по ек стра ва ган
тен. Уба во е да се знае де ка Бу
дим пе шта е мош не до ста пен 
град за се чиј џеб. За раз ли ка 

од по ве ќе то глав ни гра до ви на 
зем ји течлен ки на ЕУ, це ни те 
во Бу дим пе шта се мно гу слич
ни на тие во на ша та зем ја, ду ри 
и ко га ста ну ва збор за пре воз, 
пи јач ки во клу бо ви и ба ро ви, 
влез ни ци во му зеи и слич но. 

Бу дим пе шта е со вр ше на за ше
та ње пе шки, па за тоа трг не те 
од цен та рот, а по тоа ужи вај те 
по гран ди оз ни те бу ле ва ри и 
во о ду ше ву вај те ѝ се на пре
крас на та ар хи те кту ра.

Во цен та рот на гра дот се на о ѓа
ат два важ ни му зеи, Ун гар ски от 
на ци о на лен му зеј и Ме мо ри
јал ни от цен тар на хо ло ка у стот. 
Ули ца та Ва ци отсе ко гаш би ла 
глав на шо пингули ца во Бу дим
пе шта. Ожи ве а ла вед наш по про
ме на та на по ли тич ки от ре жим 
во 1989 го ди на и от то гаш е ме
сто ка де што мо жат да се нај дат 
мно гу ре но ми ра ни до маш ни и 
стран ски мар ки.

Во Пе шта, Ун гар ски от пар ла
мент е град ба ко ја, спо ред ка
жу ва ња та на ту ри сти те, е ед на 
од нај у ба ви те ра бо ти што ќе ги 
ви ди те во гра дот. Пло шта дот на 
бор ци те е ме сто кое, исто та ка, 
тре ба да се по се ти. Се че но ви от 
син џи рест мост е атра кти вен за 
да се ви ди. Иде ја та за гра де ње на 
овој мост, кој ќе ги по вр зу ва Бу
дим и Пе шта, ја спро вел и фи нан

си рал ун гар ски от ре фор ма тор, 
гро фот Иш тван Се че ни. Спо ред 
ле ген да та, по ра ди страш на бу ра, 
гро фот не мо жел да ја по ми не 
ре ка та, до де ка од дру га та стра на 
не го ви от та тко бил на смрт на 
по сте ла. Тој че кал осум де на да 
по ми не бу ра та, но во ме ѓу вре ме 
не го ви от та тко по чи нал. Мо стот 
е отво рен во 1849 го ди на. Во тоа 
вре ме бил еден од нај го ле ми те 
ви сеч ки мо сто ви.

Во Бу дим, пак, зди вот ќе ви го 
од зе мат Ри бар ски те ку ли и за
мо кот „Бу да“. Во за мо кот би ле 
сме сте ни ун гар ски те кра ле ви 
по ра ди што во ми на то то се на
ре ку вал и крал ска па ла та. Из
гра ден е во сред но ве ко вен и во 
ба ро кен стил. Ри бар ски те ку ли, 
пак, се на о ѓа ат око лу цр ква та 
„Ма ти јаш“, па но рам ски от пог лед 
од овие ку ли кон Пе шта е единс
твен. Ме сто кое за дол жи тел но 
мо ра да го по се ти те е ба зи ли
ка та „Све ти Сте фан“.

Бу дим пе шта уште е поз на та и 
ка ко град на ба њи, од нос но нај
го ле ми от спа–цен тар во Евро па. 
Мо же те да ужи ва те во тур ска 
ба ња на пра ве на пред не кол ку 
ве ко ви или во мо де рен лу ксу
зен спацен тар во не кој од ре но
ми ра ни те хо те ли на се ка де низ 
гра дот. Тер мал ни те ле ко ви ти 
из во ри ги има во гра дот, па ток
му за тоа Бу дим пе шта е иде а лен 
град за ре ла кса ци ја.

По крај зна ме ни то сти те што 
мо же да се ви дат во овој град, 
по стои и не што што кај се кој ту
рист што до шол ов де оста ва по
зи ти вен впе ча ток. Име но, чи сто

та та, уред но ста и на чи нот на кој 
функ ци о ни ра гра дот се ко гаш ги 
те ра лу ѓе то да раз мис лу ва ат за 
тоа ко га по втор но ќе се вра тат.

Во овој град се којд нев но се слу
чу ва ат не ка кви за ба ви, без раз
ли ка во кој пер и од од го ди на та 
го по се ту ва те. Од лич ни фе сти
ва ли, свет ски поз на та опе ра, му
зеи, ре сто ра ни, ба ро ви, клу бо ви 
со раз лич на му зи ка...

За тоа од лу ка та праз ни ци те да 
ги по ми не те ток му во Бу дим
пе шта ќе ви би де по ве ќе од 
ви стин ска.

Аген ци ски аранж ман со две 
но ќе ва ња со сме сту ва ње во хо
тел со три ѕвез ди за вре ме на 
Ве лиг ден ќе ве чи ни 109 евра. 
Во це на та е вклу че но па ту ва ње 
со ви со ко ту ри стич ки авто бус, 
ор га ни за ци ја и водс тво на про
гра ма, ли цен ци ран ту ри стич ки 
во дич. Це на та на аранж ма нот 
не вклу чу ва пат нич ко оси гу ру
ва ње кое ќе ве чи ни 150 де на ри. 
Кр сто су ва ње по Ду нав, кое чи ни 
до пол ни тел ни 15 евра, влез ни
ци за му зеи и за кул тур но–исто
ри ски спо ме ни ци, фа кул та тив на 
по се та на Ви е на за ко ја од сво јот 
џеб ќе тре ба да од во и те 35 евра 
до кол ку са ка те да ја по се ти те. 
Доп ла та за ед но кре вет на со ба 
пре ку овој аранж ман би ве чи не
ла 1860 де на ри. Ако по ну да та не 
од го ва ра на ва ши те мож но сти, 
то гаш раз мис ле те за мож но
ста да ре зер ви ра те сме сту ва ње 
пре ку ин тер нет и за ави он ско 
па ту ва ње Скоп је – Бу дим пе шта 
за кое ќе тре ба да пла ти те око
лу 1.200 де на ри. �
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нАУкА и техноЛогиЈА

К он кра јот на оваа го ди на 
во ре ги о нот Ри вер ланд 
во Јуж на Ав стра ли ја, 

спо ред нај а ви те на ин ве сти
то ри те, би тре ба ло да поч не 
из град ба та на огром на со лар
на фар ма, ко ја се оче ку ва да 
би де нај го ле ма во све тот. Оваа 
ин ве сти ци ја ќе чи ни око лу ед
на ми ли јар да до ла ри и тре ба 
да би де пу ште на во упо тре ба 
до кра јот на 2017 го ди на.

Ка ко што пи шу ва „Гар ди
јан“, оваа фар ма ќе би де из
гра де на на при ват но зем ји
ште, а гла вен ин ве сти тор 
ќе би де ав стра ли ска та ком
па ни ја „Ла јон груп“, ко ја е 
спе ци ја ли зи ра на и, глав но, 
ра бо ти на про е кти со об нов
ли ви из во ри на енер ги ја.

Оваа но ва огром на со лар на фар
ма ќе се со стои од 3,4 ми ли о ни 
со лар ни па не ли и 1,1 ми ли он 
ба те рии за скла ди ра ње на еле
ктрич на та енер ги ја што ќе ја 
про из ве дат. Се то ова ќе би де 
до вол но за про из водс тво на 330 
ме га ва ти еле ктрич на енер ги ја 
(1 ме га ват мо же да снаб ди со 
до вол но енер ги ја и до ил ја да 
до ма ќинс тва) и за скла ди ра ње 
100 ме га ва ти. Ова ќе би де до
вол но за снаб ду ва ње на око лу 
330.000 се мејс тва со еле ктрич на 
енер ги ја.

Ка па ци те тот за скла ди ра ње на 
еле ктрич на та енер ги ја до би е на 
од со лар ни те па не ли ќе ја на пра

ви оваа со лар на фар ма во Ав
стра ли ја нај го ле ма во свет ски 
рам ки. До кол ку ка па ци те тот за 
скла ди ра ње не се зе ме пред
вид, то гаш со лар на та фар ма 
во Ин ди ја, ко ја стар ту ва ше со 
ра бо та ми на та та го ди на, е нај
го ле ма, со ка па ци тет за про из
водс тво на 648 ме га ва ти еле
ктрич на енер ги ја, но, од дру га 
стра на, има мал ка па ци тет за 
скла ди ра ње на енер ги ја та. Ав
стра ли ја нај а ву ва де ка ова е 
са мо по че ток и де ка во ид ни на 
ќе се зго ле ми про из водс тво то 
на об нов ли ва енер ги ја.

Деј вид Грин, еден од парт не
ри те на ком па ни ја та „Ла јон“, 
истак нал де ка овој ме га про ект, 
на кој ве ќе актив но ра бо тат, ќе 
го зго ле ми енер гет ски от ка па
ци тет на ло кал ни от па зар, а 
нив на та фир ма не пла ни ра да  
за ста не са мо на ед на со лар на 
фар ма.

- ние ја пре поз нав ме по тре-
ба та од ва ква та ин ве сти ци ја, 
ка ко и по тре ба та да ги ин те-
гри ра ме ба те ри и те во це ли-
от тој со ла рен кон цепт, кои 
се би тен дел за про из водс-
тво на еле ктрич на енер ги ја, 
исто вре ме но за чу ву вај ќи ја и 
при род на та око ли на  истак
нал Грин.

Спо ме на та та ав стра ли ска ком
па ни ја што се на фа ти ла на овој 
за фат до би ла сил на под др шка 
и од ло кал ни те вла сти во јуж на 
Ав стра ли ја од ка де што истак
на ле де ка по оваа зна чај на ин
ве сти ци ја уште мно гу дру ги 
фир ми по ка жа ле ин те рес за 
слич ни ин ве сти ции. Во мо мен
тов тие ба ра ат парт нер со кој 
ќе из гра дат нов ба те ри ски си
стем за скла ди ра ње еле ктрич
на енер ги ја. 

ко га се збо ру ва за ав стра ли ја тоа 
е, ве ро јат но, ед на од нај до бри те 
и нај ло гич ни ло ка ции ка де што 
мо жат да се иско ри стат огром ни
те ко ли чес тва сон че ва енер ги ја. 
По ки на и ин ди ја, ток му ав стра
ли ја е след на та зем ја ка де што 
мо же да пад не ре кор дот за нај
го ле ма со лар на фар ма во све тот. 
Спо ред не кол ку екс пер ти во ова 
по ле, овој кон ти нент е нај по го
ден за отво ра ње со лар ни фар ми 
и по до бра ло ка ци ја од кое би ло 
дру го ме сто на пла не та ва по ра ди 
вре мен ски те ус ло ви

вО СвЕ тОт ќЕ СЕ гРа ДИ вО ав СтРа ЛИ јаНај гО ЛЕ ма та СО ЛаР На фаР ма
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НЕ КОЛ КУ СО ВЕ ТИ  
КА КО ДА МУ гО  
СПА СИ ТЕ ЖИ ВО ТОТ НА  
ВА ШЕ ТО МИ ЛЕ НИ чЕ
Не гри же те се до кол ку ва ше то ку че 
по вре ме но по вра ќа. Ку чи ња та зна ат 
да изе дат тре ва и по тоа да ја по вра-
тат чи стеј ќи го те ло то на тој на чин. 
Но, до кол ку го пра ви тоа не кол ку 
па ти во те кот на де нот, тоа не е нор-
мал но и тре ба да се ле ку ва, осо бе но 
до кол ку ма ни фе сти ра и дру ги симп-
то ми во исто вре ме

Нер во за
До кол ку ва ше то ку че се тре се и не мир
но лу та на о ко лу, тоа ни ка ко не мо же да 
би де до бар знак. Вед наш кон сул ти рај те 
се со ве те ри нар.

Цр ве ни очи
До кол ку очи те на ва ши от ми ле ник се 
цр ве ни, тоа е знак на вос па ле ние или на 
ин фек ци ја, кои во не кои слу чаи мо же да 
до ве дат до сле пи ло.

Отеж на то ди ше ње
Ср це ви те или бе ло дроб ни те бо ле сти мо же 
да пре диз ви ка ат ин фек ции или проб ле ми 
со ди ше ње то. По ра ди пре кин на снаб ду
ва ње на ор га низ мот со кис ло род, мо же да 
дој де до оште ту ва ње на ор га ни те.

Проб ле ми со мо кре ње
Во ва ков слу чај мо же да се ра бо ти за 
ка мен на бу брег. Про ме на та на бо ја та на 
ури на та е се ри о зен знак де ка на ва ши от 
ми ле ник не му е до бро.

На ду е ност
Не во о би ча е но на ду е ни от сто мак, мо же да 
би де пос ле ди ца на вна треш но кр ва ре ње 
или хор мо нал на не рам но те жа. По ра ди 
на ста на ти от при ти сок на бе ли те дро бо
ви, мо же да дој де до отеж на то ди ше ње.

За мор и сла бост
Два та симп то ми тре ба да се сфа тат се
ри оз но. Рак, бу бре зи или за бо лу ва ње на 
пан кре а сот мо же да би дат при чи на та.

Каш ли ца
Упор на та каш ли ца мо же да зна чи де ка 
дош ло до по ја ва на брон хи тис. �

ЗА ВЕЛИгДЕН 
ОСВЕЖЕТЕ гО 
ДОМОТ СО ЛАЛЕ
Лалето е растение со луковица, кое 
потекнува од Мала Азија. Цветовите 
може да му бидат еднослојни или 
полни, назабени, еднобојни, двобој-
ни, а се сретнуваат во цела палета на 
бои, од бела, па до многу темна

Најдобро е лалето да го посадите на сон
чево место, а мора да внимавате почвата 
да биде добро дренирана бидејќи ако 
е многу влажно луковицата ќе изгние. 
Се сади во октомври или во ноември 
на длабочина од 12 до 20 сантиметри.  
Кога ќе прецвета лалето, се препора
чува да се отсече стеблото со цветот за 
да не троши енергија за созревање на 
семето, а листовите треба да се остават 
додека нѐ пожолтат и овенат за да може 
луковицата да собере доволно храна за 
следната сезона. Тогаш се препорачува 
да се извади луковицата и да се чува на 
суво и студено место. 

Ако сакате да одгледате лале во домот 
треба да купите специјални луковици 
што се третирани за одгледување на за
творено. Посадете ги во саксија, покриј
те ги целосно со земја и чувајте ги на 
што постудено место. Кога ќе почне да 
растат покријте ги со весници за да не 
добиваат премногу светлина и стебла
та да се издолжат премногу. Немојте 
многу да ги полевате, а кога ќе почне 
да расте цветот, тргнете ги весниците и 
префрлете го лалето на потопло. Кога ќе 
прецвета продолжете со негата додека 
не овенат листовите. Следната година 
таа луковица насадете ја на отворено 
бидејќи во домот нема пак да цвета. Не 
заборавајте дека лалињата може да ги 
купиме и како букет. �

Пролетни идеи  
за рециклирање - 
теглички од  
кашички

Не фрлајте ги тегличките од 
кашички, дури и оние чиишто 
капачиња не се затвораат 
убаво по отворањето. Ако не 
можете да ги искористите за 
складирање храна, соврше-
ни се за свеќници, вазички, 
чашки за боички

Ви нудиме неколку идеи за 
инспирација.
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Подготви | Бојан Момировски

поглед на техничките карактеристики, 
сквошот е некаде меѓу тенисот и бад-
мингтонот. Рекетот што се користи е 
помал и полесен од тој за тенис и се 

В лијателниот магазин „Форбс“ во 
2011 година го прогласи скво-
шот за најздрав спорт во светот, 

вклучувајќи неколку показатели како што 
се кардиоваскуларната издржливост, 
силата на мускулите, брзината, флекси-
билноста, можноста од повреди и др.

кога пред повеќе од пет века луѓето 
решиле да го издвојат од тенисот и да 
се игра само во затворена просторија, 
меѓу четири ѕида, му го дале и името 
сквош. Ова е направено за да може да 

рекреациjа

Најздравиот спорт  
во светот e идеалеН  
и за рекреација

Правила се многу едноставни. Се игра 
еден против друг во затворена просто-
рија од четири ѕида, најчесто направени 
од стакло, за да можат да се следат и 
од публика, која може да достигне и 
до 10.000 луѓе. Се игра во три доби-
ени сета, а секој сет се освојува со 11 
добиени поени. Поените се добиваат 
така што секој натпреварувач наизме-
нично го удира топчето, кое, според 
правилата, не смее да падне двапати 
на подлогата. експлозивноста на овој 
вид спорт е во тоа што топчето во те-
кот на играта може да достигне и до 
200 километри на час, за разлика од 
тенисот, каде што само почетниот удар, 
сервисот, ја достигнува оваа брзина. 
топчето претрпува големи деформации 
при секој удар и затоа е направено од 
гума и од тука и името на овој спорт, 
сквош, што значи гмечење.

во Република Македонија сквошот 
има сѐ повеќе приврзаници бидејќи, 
навистина, се трошат многу калории 
и овозможува здрав начин на живот. 
Професионалните спортисти имаат се-
којдневни тренинзи, а за рекреативците 
препорачливо е да се игра два-три пати 
неделно.

Од опрема е потребно еден рекет, гуме-
но топче и соодветни спортски обувки, 
кои не оставаат траги на подлогата, 
слични на тие во ракометот, одбојката 
и во бадмингтонот. во нашата држава 
постојат повеќе сали за сквош, кои мо-
жат да се изнајмат по пристојни цени.

Низ историјата, многу одамна се орга-
низираат турнири, светски шампиона-
ти, слично како кај тенисот, а врвните 
спортисти доаѓаат од велика Британија, 
канада, египет, Пакистан.

И во Република Македонија веќе десе-
тина години се организираат државни 
шампионати, а колку што повеќе се 
игра сквош толку повеќе се јавува и 
желба за натпреварување, па така и 
натпреварите за државен првак се сѐ 
помасовни. 

се игра преку целата година, без разлика 
на надворешните временски услови и 
влијанија.

во почетокот сквошот го играле само 
богатите луѓе бидејќи само тие можеле 
да си изградат терени, но во сегашно 
време има сѐ повеќе сали за секој што 
сака да се рекреира или активно да се 
занимава со овој спорт.

Овој вид спорт и рекреација се препо-
рачува од сите медицински лица што се 
тесно поврзани со спортот затоа што се 
развива целото тело. За да се игра сквош 

потребна е огромна  физичка подготве-
ност и најчесто тие лица што за првпат 
се обидуваат да одиграат една партија 
не успеваат да ја завршат во целост. во 

игра со едно топче, кое е направено 
од гума. Најчесто се користи зглобот 
и лакотот, за разлика од тенисот, каде 
што рамото игра главна улога.
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М ан че стер ју нај тед се изд во ју ва ка ко најз
вуч но име во фи нал на та фа за на Ли га та 
на Евро па, а ги ган ти те Ре ал Ма дрид, Бар

се ло на, Ат ле ти ко М., Ба ерн Мин хен и ита ли јан ски 
Ју вен тус ќе се оби дат го ди на ва да стиг нат до нај
пре стиж ни от европ ски тро феј кој ќе ги до не се и 
во Скоп је.

Фуд бал ска та фе де ра ци ја на 
Ма ке до ни ја на го ле мо се под
го тву ва за овој спе ктакл. На 
на ци о нал на та аре на „Фи лип 
Вто ри“ ве ќе по дол го се ра бо ти 
на по треб ни те ре кон струк ции, 
адап та ции и под го то вки, а од 
не о дам на и пре крас ни от пе хар 
е во глав ни от град.

Че ста да би де ам ба са дор на 
Су пер ку пот на Уе ФА „Скоп-
је 2017“ ја има ка пи те нот на 
се ни ор ска та фуд бал ска ре пре
зен та ци ја го ран Пан дев, кој 
ве ли де ка во Скоп је би са кал 
да ги гле да Ман че стер ју нај тед 
и еден тим од че твр тфи нал на
та двој ка Бар се ло наЈу вен тус.

 Ќе ми би де го ле ма чест ка-
ко Ма ке до нец да би дам ам-
ба са дор на Су пер ку пот на 
Уе ФА. Зна е ме де ка ќе игра-
ат два та ти ма по бед ни ци од 
Ли га та на шам пи о ни те и Ли-
га та на евро па и ќе би де го-
ле мо ужи ва ње да ги гле да ме 
во Скоп је  истак на ма ке дон
ски от ка пи тен кој со Ин тер се 
бо ре ше за овој тро феј во 2010 
го ди на.

Љу би те ли те на фуд ба лот со вни ма ние ги 
сле дат нат пре ва ри те од че твр тфи нал на
та фа за на Ли га та на шам пи о ни те и од Ли
га та на Евро па кои поч наа оваа не де ла, а 
ма ке дон ска та јав ност има мо тив плус за 
да ги сле ди овие ме че ви. Ма ке дон ци те 
што се љу би те ли на фуд бал ска та игра 
ќе ја има ат таа при ви ле ги ја во Скоп је да 
ги гле да ат по бед ни ци те на две те елит ни 
европ ски фуд бал ски нат пре ва ру ва ње на 
8 август ко га ќе се срет нат по бед ни ци те 
на спо ме на ти те ли ги за да го оди гра ат 
Су пер ку пот на УЕ ФА

Кој и да дој де во Скоп је,  
ќе би де ме до бри до ма ќи ни

ВО ГЛАВ НИ ОТ ГРАД ЌЕ СЕ ОДР ЖИ  
ЕДЕН ОД НАЈ ГО ЛЕ МИ ТЕ  
ФУД БАЛ СКИ НА СТА НИ 

 СУ Пер кУ Пот нА Уе ФА

 Јас лич но би са кал во Скоп-
је да гле да ме нат пре вар ме ѓу 
Ман че стер ју нај тед, ка ко по-
бед ник на Ли га та на евро па, и 
не ко ја од еки пи те што се га ја 
со чи ну ва ат че твр тфи нал на та 
двој ка Бар се ло на – Ју вен тус. 
ка ко и да е, знам де ка ќе би де-
ме до бри до ма ќи ни за се ко ја 
еки па, ко ја и да дој де. на мо-
и те при ја те ли од Ју вен тус и 
нив ни те на ви ва чи, ако би дат 
тие по бед ни ци те во ЛШ, ќе 
им по ра чам де ка Ма ке до ни ја 
е пре крас на зем ја во ко ја ги 
че ка топ ло до бре дој де  ве ли 
Пан дев.

Пре тсе да те лот на ФФМ, Ил чо 
Ѓор ѓи о ски, ве ли де ка ФФМ е 
гор да што ја има шан са та да го 
ор га ни зи ра овој го лем фуд бал
ски на стан.

 Ме не, а и на си те во Ма ке до-
ни ја ни е чест и за до волс тво 
што еден од нај го ле ми те на ши 
фуд бал ски ам ба са до ри на си-
те вре ми ња ќе би де за штит но 
ли це на Су пер ку пот на Уе ФА. 
го ран во 2010 го ди на со ин тер 
игра ше фи на ле во Су пер куп, 

си те ние на ви вав ме за не го и оче ку вав ме де ка 
ќе го по диг не тро фе јот во Мо на ко, но не ус пеа 
со ин тер. Се га не го ва та уло га е мно гу поб ла-
го дар на, до ма, во Ма ке до ни ја, ќе го по диг не 
го ле ми от тро феј и ќе ги про мо ви ра Су пер ку пот 
и на ша та Ма ке до ни ја ка ко до ма ќин на на ста-
нот  ве ли Ѓор ѓи о ски.

Пр ви от чо век на ФФМ до да ва де ка ор га ни за ци
ја та на Су пер ку пот ќе ѝ овоз мо жи на Ма ке до ни ја 
ор га ни зи ра ње го ле ми спорт ски на ста ни и во 
ид ни на.

 ка ко Фуд бал ска фе де ра ци ја на Ма ке до ни ја, 
ние сме гор ди што ја зас лу жив ме шан са та да 
го ор га ни зи ра ме до се га нај го ле ми от спорт ски 
на стан во на ша та исто ри ја. Бла го дар ност до 
Уе ФА за ука жа на та до вер ба. на овој на чин ни 
се отво ра вра та та за ор га ни зи ра ње на ста ни од 
ва ков про фил и во ид ни на. ед на од ос нов ни те 
це ли на Уе ФА е раз вој на фуд ба лот во си те де ло ви 
од евро па и нам ни е иск лу чи тел но важ но што 
пре ку овој на стан и ние ка ко фе де ра ци ја при до-
не су ва ме и го доб ли жу ва ме фуд ба лот до не го ви-
те на ви ва чи и под др жу ва чи  истак на Ѓор ѓи о ски.

 Прв пат во исто ри ја та ва ков нат пре вар ќе се 
оди гра во Скоп је, а овој фуд бал ски на стан сѐ 
уште ќе бе ше сон за си те нас до кол ку не се 
на пра ве ше не оп ход но то мо дер ни зи ра ње на 
на ши от ста ди он. Сво ја зас лу га за тоа има ат и 
ло кал ни те и др жав ни те ин сти ту ции. ед на кви 
мож но сти за си те е ед на од клуч ни те вред но-
сти на Уе ФА, а нам ни е дра го што ќе го под др-
жи ме овој по сту лат пре ку вклу чу ва ње де ца со 
раз лич ни спо соб но сти да би дат ва жен дел од 
це ре мо ни ја та на отво ра ње  до пол ну ва тој. 

спОРТ

Подготви | Горан Зивчевски

54 www.republika.mk 55петок, 14 април 2017 година



�  Јор дан Поп Јор да нов-Ор це то
 Јор дан Поп Јор да нов-ор це то е 

ро ден ма ке дон ски ре во лу ци о нер 
- анархист, член на иле гал ни от те-
ро ри стич ки кру жок Гемиџии, кој 
кон кра јот на април 1903 го ди на ги 
из вр шил поз на ти те солунски атен-
тати врз об је кти кои це лос но или 
де лум но би ле во сопс тве ност на 
за пад но е вроп ски те ка пи та ли стич ки 
зем ји и тур ски те вла сти.

 Ро ден е во 1881 го ди на во велес, 
ка ко пом лад брат на ма ке дон ски от 
ре во лу ци о нер Миле Поп Јорданов. 
се шко лу ва во род ни от град и во 
солунската бугарска машка гимна-
зија. Ка ко ше сток лас ник го пре ки-
ну ва обра зо ва ни е то и за ми ну ва во 
софија, од ка де што се пре фр лу ва 
во солун.тој е еден од по и стак на ти-
те чле но ви на Гемиџиите, а по доц-
на и во дач на кру жо кот. од слави 
Мерџанов ја при фа ќа иде ја та за 
ми ни ра ње на ото ман ска та бан ка во 
солун и на сто ју ва да ја ре а ли зи ра.

 До го во ре но е под зем ни от ту нел до 
бан ка та да се ко па од из нај ме ни-
от ду ќан бер бер ни ца на владимир 
Пингов. ту не лот ќе би де про ко пан 
во одре де ни от рок, но ак ци ја та ќе 
би де од ло же на.

 На 29 април 1903 тој ќе го акти ви ра 
ди на ми тот во про ко па ни от ту нел и 
ќе ја кре не во воз дух ото ман ска та 
бан ка. По тоа фр ла бом би пред 
хо те лот „са ло ник“.

 За ги ну ва хе рој ски на 17 април 
1903 г. во ку ќа та во ко ја што жи ве-
ел, фр лај ќи ги пос лед ни те бом би 
врз тур ски те вој ни ци кои го др же ле 
под оп са да.

 ор це то бил бе скра ен иде а лист. тој 
и со сво ја та смрт са кал да би де ко-
ри сен за ре во лу ци о нер но то де ло и 
сво ја та та тко ви на Македонија. Не-
по сред но пред солунските атентати 
се оси гу рал во друш тво то Њу јорк 
на 10.000 фран ци и тоа на име то 
симеон Радев.ор це то го за мо лил 
симеон Радев оси гу ра ни те 10.000 
фран ци по не го ва та смрт да му ги 
пре да де на Борис сарафов за тоа 
што тој им дал 10.000 фран ци на 
Гемиџиите и ги по ма гал на раз ни на-
чи ни. во пис мо то до Ра дев на пи шал: 
„Пред не кол ку ме се ци се оси гу рав 
на 10.000 фран ци, кои ќе ти би дат 
исп ла те ни по мо ја та смрт. са кам и 
со мо ја та смрт да би дам во пол за на 
де ло то за кое жи ве ев, ра бо тев и ќе 
умрам - де ло то за ос ло бо ду ва ње на 
на ша та ска па и са ка на Ма ке до ни ја“.  

ВремеПЛоВ

д В О г л е д

ЗАЕВ ЗА ПРЕМИЕР  
ВО СРбИЈА

Според агенцијата tabanovce
onionnews.com од свои просви
рени информации, Заев и Зоран 

имале куса но многу бурна средба со 
неговите  неколкугодишни партнери 
од српските ПиАр стратези „Растурен 
Хант“. И Зоран знае и Заев знае и меџу
народната знае, дека тој не е наивен 
и не се дава така лесно. На средбата 
со партнерите е реагирано со незадо
волство од нивниот учинок и дека или 
Зоран ќе го направат премиер или да 
ги вратат парите, џиповите и краста
виците добиени во компензација.

Стратезите од своја страна му посочиле 
на Зоран дека Заев мора да разбере 
дека тие останале во Скопје и предолго, 
скапале од умор по ноќи минати во 
карање на српски, за да му ја исполнат 
желбата, но дека сега од нив толку. Из
борите завршија, а натаму сѐ останува 
на неговата способност. 

� „Ако сакаш да бидеш премиер, ајде 
да истераме уште едни избори, ќе 
извадиме пак добра платформа и 
ќе дадеме сѐ од себе да нема зла крв 
меѓу нас“, бил компромисот од прода
вачите на скапа магла. 

Уште кога го слушнал зборот „плат
форма“ Заев рипнал од столче. Заев 
знае и Зоран знае дека на платформа 
го превеслаа жеден преку вода своите, 

а сега уште овие му продаваат муабет 
за нови избори. И тоа со платформа!

Со сериозност на струмички дилер на 
чушки на големо, се заканил дека тој 
мора по цена на сѐ да биде премиер  
без избори. Ниту Дик Трејси ниту две 
Фатимиња на избори, ниту платформа 
албанска не го довеле до премиер, а не 
пак сега да излезе на избори повторно 
со изборна платформа! 

Заев знае, а Зоран уште повеќе, дека 
така не се води политика, па понудил 
компромисно решение: ако не може во 
Македонија, сега може да го наместат 
за премиер во Србија. И така премиер
ското место е испразнето, а и Србија 
ја ораат протести. А и Зоран И Заев се 
навикна на српска изборна програма 
и кореографија, па сега може да одат 
во коалиција!

Дали паднал договор, од tabanovce
onionnews.com не откриваат, но дода
ваат дека во Србија почна да се сканди
ра за „Слобода за медиуми“ и „Доле 
Диктатура“ заштитен знак на „расту-
рен хант“, па можеби Заев ќе го биде 
премиер ама на Србија. �

Петел Бодичек
*** Целта на „Двоглед“ е да се сврти 

вниманието на одредени појави во 
општеството. Секоја сличност со 

вистинските луѓе и институции е случајна.
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За топчињата ви е потребно:

# 2 варени компира
# 1 конзерва туна
# 1 лажичка сенф
# 2 чадени риби (харинга или инчуни)
# 40 гр путер
# 3 лажички сусам
# 8 лажички пченкарни снегулки
# 1 лажица доматно пире 
#  малку оригано
# малку ким
# малку сол
# брашно за валкање

За сосот ви е потребно:

# малку доматно пире
# 70-80 гр мајонез
# малку сол
# малку оригано
# ворчестер сос

# Сите состојки ставете ги во сад и со рачен блендер 
испасирајте ги за смесата да стане еднолична. Со 
рака формирајте топчиња и валкајте ги во брашно.

# Во воктава ставете поголема количина масло и 
кога ќе биде загреано пржете ги топчињата многу 
кратко од сите страни, колку да фатат коричка.

# Додека топчињата се ладат, пригответе го сосот. 
Доматното пире и мајонезот измешајте ги со мал
ку оригано, сол и со ворчестер сос по желба  и 
сосот е готов.

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:

СО вЕт: Смесата за топчињата може да ја користите и 
како паштета, намачкана на леб. Ако постите, путерот 
заменете го со маргарин.

Топчиња од туна и од 
пченкарни снегулки
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