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во Македонија?

во екот на политичката криза



ЕЛИТ ПЛАЗА - Хотел и бизнис центар Скопје

Нова приказна во градот
Модерен и луксузен 

хотел со 4 ѕвезди
Лоциран позади 

Универзалната сала 
во Скопје

ЕЛИТ ПЛАЗА  
Хотел и Бизнис Центар – Скопје

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

на 5 нивоа во склоп на самиот хотел

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

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

послужена во елитен ресторан

www.eliteplaza.mk

Тел: +389(0) 2 5514 888  |  info@eliteplaza.mk | reception@eliteplaza.mk
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Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

Соочување на ИЗбоРИ ИЛИ на уЛИца

ПОРШЕ СКОПЈЕ
бул. Босна и Херцеговина 4 
Скопје 
тел: 02 26 26 266 

ДЕ ЛУКС АУТО
ул. 500  бр.55 
Куманово 
тел: 031 444 999

MKM АУТО 
ул. Генерал Боро Поцков бб 
Струмица 
тел: 034 32 33 34 

ЈОСИФОВ
Довлеџик бб
Битола 
тел: 047 241 515

www.skoda.mk              facebook.com/skodamacedonia

НОВАТА OCTAVIA.
НОВОТО ЛИцЕ НА СТАРИОТ ПРИЈАТЕЛ! 

Škoda Octavia од 14.330 € (885.594 ден.)

Елеганција во совршени пропорции. Промените во новата Octavia се веднаш забележливи. Таа сега изгледа помоќно, а 

истовремено поемотивно, особено во надворешноста. А одвнатре, едноставно паметните решенија доаѓаат уште повеќе 

до израз со новите мултимедијални системи, кои поврзувањето го прават уште полесно. 

Додека Заев се подготвува, 
спротивно на собранискиот 
Деловник, Уставот и на волја-

та на мнозинството Македонци, да 
формира влада што ќе ја спроведе 
тиранската платформа, Соросовите 
платеници, во обид да го одвлечат 
вниманието на јавноста од предав-
ството, влегоа во судир со странски-
те инвеститори, стратегија што е дел 
од кампањата за локални избори 
на СДСМ.

Темата за локални референдуми со 
кои се штити животната средина 
стана главна по Соросовите меди-
уми, каде, пак, не видовме ни збор за 
најавената коалиција на албанските 
партии за претстојните локални из-
бори со цел да се заштитат нивните 
национални интереси. Платениците 
на Сорос ја испуштија и изјавата на 
градоначалниот на Дебар (град што 
досега беше пример за меѓуетнич-
ки соживот), кој најави дека Дебар 
ќе станел населба на Тирана. Не ја 
видоа ниту пораката на Чаушот, кој 
на социјалните мрежи откри дека се 
раѓа нова партија на македонската 
политичка сцена, која ќе ги штитела 
интересите на сите муслимани. 

Слепи за изливот на националистичка 
хистерија од албанските политички 
партнери на Заев, Соросовите плате-
ници без срам ги обвинуваат за фа-
шизам и за национализам тие 200.000 
Македонци на улица затоа што барале 
нови избори и зачувување на заеднич-
ка и унитарна Македонија.

За потсетување, коалицијата на 
ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ на послед-
ните локални избори во Струга и во 
Кичево од албанските партии беше 

оценета како вознемирувачка, која 
може да предизвика големи подел-
би меѓу Македонците и Албанците. 
Веднаш по изборите Заев јавно при-
зна дека не му прилегало да биде 
патриот и дека СДСМ згрешил што 
коалицирал со ВМРО-ДПМНЕ. 

Сега, го гледаме Заев како ги предава 
Македонците во цела Македонија 
виткајќи ја „кичмата“ пред своите 
албански коалициски партнери, 
кои немаат дилеми дали треба да 
се здружат за исполнување на ал-
банските интереси. Повеќе од два 
месеца се оглушува на повиците на 
стотици илјади Македонци, кои ба-
раат од него да престане да ја прода-
ва државата, а целото внимание му е 
насочено кон чадорот во распаѓање 
од каде што очекува силна поддршка 
при обидот за насилно формирање 
влада, спротивно на Деловникот и 
на Уставот. А токму народот е тој 
што го спречува во исполнувањето 
на сонот да се дограби до власт. Тие 
луѓе на улиците се цврсто решени да 
одат до крај во одбраната на држа-
вата. Затоа сите можни комбинации 
за излез од кризата водат до две ре-
шенија: Заев да се соочи со народот 
на избори или на улица. 

Одлуката за избор на претседател 
на Собранието и за избор на нова 
влада надвор од собраниските прос-
тории и Деловникот ќе значи ди-
ректно предизвикување на гневот 
на народот и провоцирање опасен 
конфликт, кој може да има несоглед-
ливи последици и за народот и за 
државата. Премногу се наивни тие 
што се надеваат дека „чадорот“ ќе 
притрча и ќе ги спаси од граѓаните, 
кои оправдано ќе застанат во одбра-

на државата. Затоа прифаќањето 
на барањето на демонстрантите за 
нови брзи избори е единственото 
мудро решение од кое може да се 
очекува крај на кризата. 

Но, однесувањето на Заев не остава 
простор за оптимизам. По два месе-
ца масовни протести, човекот што 
најавуваше дека „новата власт ќе ги 
слуша и почитува желбите на граѓа-
ните“, место да ги прими пораките 
на разгневениот народ и да преста-
не со распродажба на националните 
интереси, заедно со Соросовите пла-
теници сега почнува ново антидр-
жавно сценарио, овој пат за целосно 
уништување на економскиот развој 
на државата и за бркање на странски-
те инвеститори од економските зони.  

Соросовите сателитски невладини 
организации имаат инструкции за 
таа цел да иницираат референдуми 
во повеќе општини и населени места 
во кои се најавени странски инвес-
тиции, кои, пак, треба да отворат 
нови работни места и да го подобрат 
животниот стандард на граѓаните во 
тие региони. На тој начин Соросови-
те платеници, очигледно, сакаат да 
го пренасочат гневот на граѓаните од 
тиранската платформа кон странски-
те инвеститори и кон политичкиот 
противник на СДСМ. Со таквата кам-
пања Соросовите организации отво-
рено се ставаат во служба на СДСМ 
и во спроведување на неговата пар-
тиска агенда во пресрет на претстој-
ните локални избори, иако повеќе од 
јасно е дека секоја вратена странска 
инвестиција е на директна штета на 
граѓаните и на државата, а во корист 
само на Сорос и на СДСМ. Да бидеме 
на чисто. Граѓанското изјаснување за 

теми поврзани со прашања од јавен 
интерес е позитивно и тука не може 
да има забелешки. Проблемот е во 
тоа што најавените референдуми 
во себе содржат политичка агенда 
на една политичка партија, која, 
пак, спроведува политичка агенда 
за разнебитување на државата. Или, 
со други зборови, се мобилизираат 
граѓани под лажно мото за заштита 
на животна средина за да се реализи-
ра скриената цел – тиранска влада.

Кампањата за одвлекување на вни-
манието на јавноста од тиранската 
платформа, која истовремено треба 
да предизвика колку што е можно 
поголема штета на економијата во 
државата и да ја одработи политич-
ка агенда на СДСМ во пресрет на 
претстојните локални избори, преку 
Соросовите медиуми е претставена 
како некаква „епидемија на вирус 
наречен референдум“. Соросовите 
платеници и активистите на СДСМ, 
пак, се претставуваат како „разбу-
дени граѓани“, кои се кренале да 
ја заштитат животната средина од 
странските инвестиции. 

Значи, според нивната логика, не 
се политички фактор тие стотици 
илјади граѓани што сметаат дека 
тиранската платформа е опасна за 
опстанокот на државата, но фактор 
се Соросовите организации, кои се 
противат на отворање индустриски 
капацитети затоа што можеле да ја 
загрозат животната средина.  

Соросовите невладини организации 
веќе се под истрага за злоупотреба 
на пари на американски граѓани 
преку спроведување политички 
агенди на СДСМ затскривајќи се зад, 
божем, граѓански проекти и актив-
ности. Во рамките на тие проекти 
се трошени милиони долари на 
американските даночни обврзни-
ци делени преку УСАИД и амери-
канската амбасада во Македонија 
со една цел - уривање на легално 
избраната власт. 

Поради сериозните сомневања за 
злоупотреба на пари од буџетот на 
САД, конгресмени и сенатори од 
САД иницираа пет истраги против 
амбасадорот Џес Бејли за начинот 

на финансирање на Фондацијата 
Отворено општество. 

Минатата недела невладината орга-
низација „Џудишл воч“ поднесе туж-
ба до судот во Вашингтон, кој побара 
да му бидат доставени на увид доку-
менти од архивата на Амбасадата на 
САД и на УСАИД од кои треба да се 
обезбедат дополнителни докази за 
начинот на кој пет милиони долари 
од буџетот на САД ѝ биле доделени на 
Соросовата фондација во Македонија. 
Тужбата на „Џудишл воч“ е само уште 
една потврда на сомневањата дека 
Соросовите невладини организации 
функционираат синхронизирано со 
СДСМ и со американскиот амбаса-
дор Џес Бејли и работат на уривање 
на владата избрана од граѓаните на 
легални избори. 

Можеби се во право Соросовите ме-
диуми кога велат дека во Македонија 
веќе извесно време владее вирус, но 
тој вирус има име и презиме и се вика 
Џорџ Сорос. За среќа, вирусот е ло-
циран и изолиран, а народот е лекот 
што ќе го уништи.  �
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на Бал ка нот и на мно гу дру ги 
ме ста на Зем ји на та топ ка по стои 
тес на по вр за ност ме ѓу пре диз
бор ни те кам па њи и дра ма тич ни от 
по раст на на ци о на лиз мот, но она 
што пос лед ни те не кол ку ме се ци 
го пра ват ал бан ски те по ли тич
ки пр вен ци во Ал ба ни ја, Ко со во, 
јуж на Ср би ја и во Ма ке до ни ја е 
да ле ку од ка ква би ло мар ке тин
шка стра те ги ја или пре диз бо рен 
по пу ли зам. из ја ви те на ал бан ски
те по ли ти ча ри ве ќе ги над ми наа 
во о би ча е ни те рам ки на по ли тич ка 
про па ган да и нав ле гоа во ре ал ни 
сце на ри ја за но ва вој на на Бал ка
нот. Кол ку и да се дел од срп ски те 
ме ди ум ски из ве штаи суб је ктив ни 
и да са ка ат да го при ка жат ал бан
ски от фа ктор ка ко опас ност за 
ре ги о нот по ра ди до маш ни и ме ѓу
на род ни при чи ни, се пак из ја ви те 
на ал бан ски те ли де ри се до вол но 
опас ни и без нив но то фи лу ва ње 
на со сед ска та про па ган да. и што 
е нај страш но од сѐ, ра ма и не го
ви те след бе ни ци во Ко со во, Ма
ке до ни ја и во јуж на Ср би ја не за
пи ра ат со сво ја та во е на ре то ри ка. 
нај ве ро јат но, за тоа што ни кој друг 
се ри о зен гло ба лен ли дер, освен 
европ ски от би ро крат од Ав стри ја 
јо ха нес Хан, не ги фа тил за уши

Пишува |  Горан Момироски

АлбАНСКИТе полИТИчАрИ Со ВоеНА реТорИКА

Кој ги турка  
Албанците во 
конфликт?

Бри сел точ но знае де ка Ал ба-
ни ја е сла бост на европ ска та и 
на аме ри кан ска та дип ло ма ти ја. 

Не му му е кри стал но јас но де ка 
ако на оваа те ма мол чи не го ва-
та ше фи ца Фе де ри ка Мо ге ри ни, 
ко ја е ви це пре тсе да тел ка на ЕК 
и од го вор на за над во реш ни те и 
без бед нос ни те пра ша ња, то гаш 
при каз на та е мно гу пос ло же на. 
На стра на тоа што Мо ге ри ни е со 
иста иде о ло шка ма три ца ка ко 
и Ра ма, на стра на што Ал ба ни-
ја во европ ски рам ки се сме та 
за про те же на офи ци ја лен Рим, 
очиг лед но е де ка хра бро ста на 
ал бан ски те по ли ти ча ри да им 
пр ко сат на си те со се ди и на ЕУ 
има мно гу по сил на зад ни на. Ко ја 
и да е таа зад ни на, ме ѓу на род-
на та за ед ни ца, пред сѐ САД, ЕУ, 
Гер ма ни ја, Фран ци ја, Бри та ни-
ја, мо ра да знае де ка ако јас но 
и глас но не ги за пре по ви ци те 
за ме ну ва ње на гра ни ци те, ќе 
би де ди рект но ви нов на, а еден 
ден и су де на, за пот тик ну ва ње 
нов ха ос на Бал ка нот. 

КолуМнА

Евро ко ме са рот за про ши ру-
ва ње Јо ха нес Хан пре доц на 
се се ти да пре ду пре ди де ка 

не кои лу ѓе од за пад ни от Бал кан, 
кои па тем не ма ше хра брост да 
ги име ну ва, мо жат да го тур нат 
ре ги о нот во ха ос. Ав стри ски от 
евро ко ме сар е раз о ча ран и из-
нер ви ран од Еди Ра ма и од не-
го ви те пај та ши, кои по ви ку ва ат 
на вој на во ре ги о нот. Из ја ва та на 
Хан ќе бе ше од го вор на и на ме сто 
до кол ку бе ше да де на пред два 
ме се ца ко га поч на во инс тве на та 
ре то ри ка на Ра ма и на дру га ри те: 

Ва ка и Хан и Европ ска та уни ја 
ни ја при ка жаа уште ед наш сво-
ја та ли це мер ност за тоа што се 
из нер ви раа и раз о ча раа ду ри 
то гаш ко га беа ди рект но спом-
на ти. Ду ри отка ко ал бан ски от 
пре ми ер без ра ка ви ци ги уце ни 
де ка ако не ма влез на Ал ба ни ја 
во ЕУ, тој ќе ини ци ра обе ди ну-
ва ње со Ко со во и соз да ва ње на 
Го ле ма Ал ба ни ја. 

Ни ту Хан, ни ту не го ви те ше фо-
ви, ни ту иде о ло зи те на европ-
ска та и на аме ри кан ска та по ли-
ти ка ка ко до ми нант ни фа кто ри 
во ре ги о нот не се из нер ви раа 
ко га Ра ма ди рект но ин тер ве ни-
ра ше во вна треш ни те ра бо ти 
на Ма ке до ни ја со ис пи шу ва-
ње то на ти ран ска та пла тфор ма 
под ма па та на Го ле ма Ал ба ни ја 
во не го ви от ка би нет. Ни ту Хан, 
ни ту не кој друг во ЕУ не ре а-
ги ра ше ко га Бу јар Ни ша ни во 
Бу ја но вац ор га ни зи ра ше се ал-
бан ска прос ла ва на ко ја не ма ше 
ни ка кви срп ски сим бо ли, уште 
по мал ку срп ска хим на. Јас но е 
де ка на не моќ ни от ав стри ски 
по ли ти чар во Европ ска та ко-
ми си ја му е те шко ди рект но да 
ги осу ди Ал ба ни ја и ал бан ски-
те на ци о на ли сти во ре ги о нот 
за тоа што ка ко функ ци о нер во 

Иди о ти има ло и ќе има
До ка де оти де ре то ри ка та на Ра ма и ка-
кво по губ но вли ја ние мо же да има тој 
врз на луд ни ча ви те ра ди ка ли во ре ги о нот 
по ка жу ва при ме рот со пре тсе да те лот на 
Со бра ни е то на оп шти на Бу ја но вац, Јо нуз 
Мус лиу, кој спо ред срп ски те ме ди у ми из-
ја вил де ка Ра ма на Ал бан ци те во Јуж на 
Ср би ја им ве тил де ка Пре шев ска До ли на 
ќе би де при пи е на кон Ко со во и Ал ба ни ја. 
Тој твр ди де ка Ал бан ци те на ју гот на Ср-
би ја има ат под др шка од Ра ма за ури ва ње 
на устав ни от по ре док на Ср би ја и де ка зад 
се то тоа се крие про е ктот за соз да ва ње 
Го ле ма Ал ба ни ја. Мус лиу, кој во 2000 го-
ди на бе ше по ми лу ван од срп ски те вла сти 
за учес тво во на па ди на срп ски вој ни ци и 
по ли цај ци, се га нај а ву ва тре та бал кан ска 
вој на во ко ја, спо ред не го, ќе го рат Ср би ја, 
Ма ке до ни ја, Гр ци ја и Цр на Го ра. Да бе ше 
Ра ма уме рен и ви стин ски ли дер на сво ја та 
др жа ва, ќе бе ше пр ви от што ќе ги де ман ти-
ра ше збо ро ви те на Мус лиу и ќе го осу де ше 
по ви кот за но ва вој на. Но, Ра ма од бра да 
мол чи и да приз нае де ка во инс тве на та 
ре то ри ка не е са мо пре диз бор на кам па ња, 
ту ку и мо жен ре а лен план.

лаж ни от оп ти ми зам  
на лаж ни те ал бан ски 
па три о ти
Да се збо ру ва за во е ни сце на ри ја 
на Бал ка нот дла бо ко вле зе ни во 
вто ра та де це ни ја од 21 век е грев 
и срам за гло бал ни те ли де ри, но 
ре то ри ка та на ал бан ски те во-
инс тве ни ли де ри ни да ва пра во 
и на так ва ана ли за. 

И, на ви сти на, што е тоа што ги 
те ра Ра ма, Та чи, Мус лиу, Се ла и 
дру ги те ал бан ски по ли ти ча ри, 
кои до се га се оби ду ваа да се ди-
стан ци ра ат од ра ди ка ли те што 
отво ре но се за ла гаа за Го ле ма 
Ал ба ни ја, да вле зат во во е на 
при каз на. Да ли е тоа по ра стот 
на БДП на Ал ба ни ја за 2016 го-
ди на, кој е 3,6 про цен ти и е нај-
ви сок во ре ги о нот, но, се пак, не 
е до во лен за за пад ни от со сед да 
из др жи по го ле ма поп ла ва, а не 
вој на со се ри оз ни про тив ни ци 
ка ко Ср би ја, на при мер. Да ли 
е тоа огром ни от на та ли тет на 
ал бан ски те те ри то рии на Бал-

Ме ди ум бли зок на Ву чиќ 
об ја ву ва из ве штај на ЦИА 
за вој на на Бал ка нот
Срп ски от вес ник „Ин фор мер“, кој 
ва жи за ме ди ум под ди рект на кон-
тро ла на срп ски от пре тсе да тел Але-
ксан дар Ву чиќ, де но ви ве об ја ви де-
ло ви од из ве штај од аме ри кан ски те 
тај ни служ би во кој пи шу ва де ка во 
на ред ни те 12 ме се ци мо же да дој де 
до рас пад на НА ТО и до оп шта вој на 
на Бал ка нот. Спо ред из ве шта јот, 
сце на ри о то е де ка Ал бан ци те во 

обид да соз да дат Го ле ма Ал ба ни ја, 
ги на па ѓа ат Ср би ја, Ма ке до ни ја и 
Цр на Го ра, по што Хр ва ти те и Бо-
сан ци те ја на па ѓа ат Ср би ја, а Гр ци ја 
и Бу га ри ја ѝ по ма га ат на Ср би ја. 
Во на вод ни от из ве штај на ЦИА, 
кој е до ста вен до аме ри кан ска та 
ам ба са да во Бел град, а го об ја ву ва 
пров ла ди ни от срп ски ме ди ум, се 
на ве ду ва де ка Ру си ја ди рект но ќе 
се вклу чи во конф ли ктот со до ста-
ву ва ње оруж је за Ср би ја. Кол ку и да 
е овој из ве штај фан та сти чен и „из-
мис лен“ во про па ганд ни те ќе лии 

на срп ски те тај ни служ би, се пак 
да ва ја сен па то каз што сѐ мо же да се 
слу чи ако Ва шин гтон или Бер лин 
не ги сми ри Ра ма и не го ви те аван-
ту ри сти за тоа што во е ни Ал ба ни ја 
и Ко со во не ѝ се ни до ко ле на на сѐ 
уште сил на та срп ска ар ми ја, ко ја 
што ту ку пот пи ша до го вор со Ру-
си ја за на ба вка на оруж је. Без дру го 
и на ви дум сла би те Ма ке до ни ја и 
Цр на Го ра, ка ко што се на ве ду ва во 
из ве шта јот, би би ле цел на ко ор ди-
ни ран на пад по вр зан со про е ктот 
„Го ле ма Ал ба ни ја“. 



Ф ондацијата Отворено 
општество - Македо-
нија на Џорџ Сорос 

имала дарежливи спонзори од 
САД од кои во период од две и 
пол години добила донации 
во висина од неверојатни 12 
милиони долари. Според ин-
формациите до кој дојде Ре-
публика соросовата фондација 
од 18 февруари 2014 година до 
15 ноември 2016 година од две 
големи банки во САД на својата 
сметка добила прилив од ни 
повеќе ни помалку 12.161.092 
долари. Парите се префрлани 
етапно, по основ на донации 
во корист на резиденти – ре-
гионални центри. 

Дел од добиените средства 
потоа фондацијата ги вложу-
вала во КД Кеш Депозит от-
ворен инвестициски фонд, 
управуван од Друштво за 
управување КД Фондови 
АД Скопје. На тој начин до-
нациите биле користени за 
остварување на приноси од 
вложените средства.

Кој е великодушниот 
донатор?

Фондацијата Отворено опш- 
тество во своите годишни фи-
нансиски извештаи најголем 
дел од приходите ги пријаву-
ва во ставката за чланарини, 
подароци, донации и приходи 
од други извори. Иако финан-
сиерите не се објавуваат јав-
но, како најголеми донатори 
на ФООМ, јавноста ги смета 
централата на Сорос во САД 
и УСАИД. Оттука се поставува 
прашањето дали овие милиони 
долари припаѓаат на контро-
верзниот Џорџ Сорос или пак се 
сопственост на американските 
даночни обврзници?

Интересно е тоа што првите 
големи приливи на пари прис-
тигнуваат на контото на ФООМ 
преку Банка на Америка непо-
средно пред парламентарните 
избори во Македонија што се 
одржаа во април 2014 година. 
Така, преку оваа банка прва-

та трансакција од  1.536.088 
долари е извршена на 18 фев-
руари 2014 година, а само две 
недели подоцна, на 3 март на 
истата сметка легнале уште 
720.928 долари. Непосредно 
по изборите,на 22 мај биле пре-
фрлени уште 1.536.088 долари, 
или вкупно 3.793.104 долари 
за само една година.

Во 2015 година милионските 
донации продолжиле да прис-
тигнуваат на сметката на соро-
совата фондација. Така, преку 
истата банка во пет наврати 
добива уште 4.116.455 долари, 
а во текот на минатата година 
прима донации во висина од 
4.039.105 долари, или вкупно 
11.948.663 долари, распореде-
ни во 13 трансакции во период 
од две и пол години.

Исто така интересно е да се 
забележи дека во текот на из-
борната 2014 година, ФООМ 
добива четири приливи во вку-
пен износ од 212.429 долари и 
преку Федералната резервна  

12 милиони  
долари на  

американските  
граѓани на  

сметката на  
Сорос во  

Македонија?

ВО ЕКОТ НА ПОЛИТИЧКАТА КРИЗА
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ка нот ка де што, спо ред Ти ра на 
и При шти на, жи ве ат по ве ќе од 7 
ми ли о ни Ал бан ци, а ре ал но ако 
се прес ме та ат си те ими гран ти и 
ре ал ни от при ро ден при раст, ќе 
се дој де ма кси мум до по ло ви на 
од таа број ка? 

Или, мо же би, е моќ на та ал бан ска 
ди јас по ра во САД и во Евро па, 
ко ја мо же да со бе ре ил јад ни ци 
до бро вол ци и ми ли о ни евра за 
ку пу ва ње оруж је со кои, ме ѓу 
дру ги те, ќе ги нат и ал бан ски 
си но ви и ќер ки. Од дру ги те сце-
на ри ја, мож но е да се ра бо ти за 
ве ту ва ња од стран ски мен то ри 
кои га ран ти ра ат де ка ако Ал ба-
ни ја со обе ди ну ва ње на Ко со во 
пре диз ви ка вој на, ќе ги ос тва ри 
сво и те ин те ре си и иде а ли за си-
те Ал бан ци во ед на др жа ва. 

Во вој на ќе ги нат си те,  
а не са мо тие што сте 
пла ни ра ле
Си те прет ход но на ве де ни ал бан-
ски ли де ри не се до тол ку глу па-
ви да не сфа тат де ка сце на ри о то 
во кое Ал ба ни ја и Ко со во ќе поч-
нат вој на и иста та ќе ја по бе дат 
е ап со лут но не ре ал но. Точ но е 
де ка дел од за пад ни те ли де ри, 
ме ѓу кои и Ан ге ла Мер кел и по-
ра неш ни от бри тан ски пре ми ер 
То ни Блер, кој се га е со вет ник на 

Еди Ра ма, не ве ру ва ат во мул-
ти кул тур ни др жа ви. Точ но е и 
тоа де ка за пад ни те си ли мо жат 
во да ден мо мент во евен ту ал на 
вој на „си те про тив се ко го“ во ре-
ги о нот да ин тер ве ни ра ат и да 
ис пи шат ли нии на раз гра ни чу-
ва ње кои би ги фор ма ли зи ра ле 
ет нич ки те гра ни ци во ре ги о нот 
и по тоа би ста на ле трај ни. Точ но 
е и тоа де ка со ед на вој на со ли-
ми ти ран ка ра ктер, ко ја би би ла 
иско ри сте на за ре де фи ни ра ње 
на др жав ни те гра ни ци во ре ги-
о нот во сог лас ност со ет нич ки-
те ма пи, мо же би би се ре ши ле 
го лем дел од европ ски те проб-
ле ми, но во исто вре ме би се 
отво ри ле уште де се ти на но ви. 
Вој на та во Бос на нај до бро ни 
по ка жа де ка на Бал ка нот не ма 
мож ност од ет нич ки др жа ви, 
освен ако во е ни те пла не ри не 
пла ни ра ат да из вр шат ге но-
цид на по ве ќе на ро ди или на 
де ло ви од на ро ди. И, на ви сти на, 
ка ко мо же не кој да исп ла ни ра 
гра ни ца ме ѓу Стру га и Охрид, 
на при мер? Што ќе се слу чи со 
Ал бан ци те во Охрид и со Ма ке-
дон ци те во Стру га во та ков слу-
чај, да не збо ру ва ме за Тур ци те, 
Тор бе ши те, Ро ми те и за дру ги те 
за ед ни ци што жи ве ат на овој 
по тег. Си ја чук нал ли гла ва та 
Ра ма за да раз мис ли што ќе се 
слу чу ва во јуж на Ал ба ни ја, во 

гра до ви те ка де што жи вее мно-
зин ско грч ко на се ле ние.

А, мис лев ме де ка  
на луд ни ча ви те  
сце на ри ја оста наа  
зад нас
При тоа си те тре ба да зна ат де ка 
оста на ти те зем ји го ре ги о нот, во 
прв ред Ср би ја, Ма ке до ни ја, Цр-
на Го ра, но и Гр ци ја и Бу га ри ја, 
не ма да се дат со скр сте ни ра це. 
А, на ал бан ски те ли де ри мо ра 
да им е со вр ше но јас но де ка ли-
ни и те на раз гра ни чу ва ње, ду ри 
и ако на стра на та на Ал ба ни ја 
за ста не и ше ста та фло та, не мо-
жат да ги вклу чат си те Ал бан ци, 
од нос но де ка мо жат да вклу чат 
и на ци о нал ни мал цинс тва на 
дру ги зем ји на те ри то ри ја та на 
Ал ба ни ја. Кол ку и да се овие ре-
до ви на луд ни ча ви, Ра ма и дру-
га ри те мо ра да ги зна ат, мо ра да 
им е јас но де ка не са мо Ал ба ни ја 
и Ко со во, ту ку и це ли от ре ги-
он ќе пад нат во безд на до кол-
ку про дол жат со сво и те за ка ни, 
уце ни и кон крет ни дејс тва што 
би ини ци ра ле вој на на За па ден 
Бал кан. Ра ма и не го ви те па три о-
ти ги зна ат овие ра бо ти и за тоа е 
уште по чуд но зо што ни ту за пи-
ра ат со во е на та ре то ри ка ни ту, 
пак, не кој им во ве ду ва санк ции 
за по ви ци те за вој на. 

ли рим Ја ку пи-на цист 
Нај до бар при мер ка ко функ ци о ни-
ра ме ѓу на род на та за ед ни ца ко га е 
во пра ша ње ал бан ски от фа ктор е 
оз лог ла се ни от Ли рим Ја ку пи-На-
цист, чо ве кот кој е при су тен во 
Ма ке до ни ја од 2004 го ди на ко га 
за ед но со Агим Крас ни ќи со ме-
се ци го др же ше во за лож ниш тво 
се ло то Кон до во, а на по ло ви на час 
пред ак ци ја та на ма ке дон ски те без-
бед нос ни си ли во те тов ско то се ло 

Бро дец во 2007 го ди на до би по вик 
од за пад на ло ка ци ја и ги оста ви 
сво и те дру га ри да се бо рат и да 
за ги нат во пре стрел ка та со ма ке-
дон ски те спе ци јал ци. Ја ку пи, кој на 
Ко со во, во Ср би ја и во Ма ке до ни ја 
има из вр ше но ни за се ри оз ни кри-
вич ни де ла (убис тва, кид на пи ра ња, 
из ну ду ва ња), ни ко гаш не е ек стра-
ди ран во зем ји те што го ба ра ат. 
Во 2009 го ди на, ка ко осу де ник на 
40-го диш на каз на за твор, под чуд-
ни окол но сти ус пеа да из бе га од 
за тво рот „Ду бра ва“ во При шти на, 
а се га, спо ред офи ци јал ни те ко сов-
ски ин сти ту ции, се на о ѓа во до ма-
шен при твор, што во пре вод зна чи 
де ка тој, и по крај си от кри ми нал и 
чо веч ки жи во ти на сво ја сме тка, 
пра ктич но е на сло бо да. При ме рот 
со Ја ку пи е нај до бра мо ти ва ци ја за 
си те мла ди Ал бан ци во се гаш на та 

си ту а ци ја да ги сле дат збо ро ви те 
на Ра ма, Та чи, Мус лиу, Се ла и да 
вле зат во фил мот на „ос ло бо ди-
те ли од сло вен ски те оку па то ри“ 
и та ка да пре диз ви ка ат вој на во 
ре ги о нот, а при тоа да не се гри-
жат за сво ја та ид ни на за тоа што ќе 
би дат за шти те ни од „гос по да ри те 
на вој на та“. Ре чи си е из вес но де ка 
ни ту ме ѓу на род на та за ед ни ца на 
Ко со во ни ту во зем ји те ка де што 
се ди ри ги ра ат по ли тич ки те и без-
бед нос ни те про це си на За пад ни от 
Бал кан не ма ре ше ние за овој вид 
проб ле ми. Или уште по ло шо, не кој 
пот тик ну ва и по ма га ва кви сце на-
ри ја. Не кол ку бал кан ски ме ди у ми 
во ми на то то по со чу ваа де ка Ја ку пи 
бил со ра бот ник на по ве ќе бал кан-
ски и европ ски раз уз на вач ки служ-
би и де ка за тоа се га е ам не сти ран 
за сво и те не де ла. �

КолуМнА
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банка во Њујорк. И во овој 
случај донаторот е непознат, а 
мистериозен е и основот по кој 
е исплатена донацијата ако се 
земе предвид дека оваа банка 
соработува само со банки и фи-
нансиски институции.

Како се трошени 
парите?

Милионите долари кои во 
екот на политичката кри-
за легнувале на сметката 
на соросовата фондација 
на име донации во голем 
дел биле вложувани во ин-
вестициски фонд од каде пак 
фондацијата остварувала 
добивка.

Па така, само десет дена 
по првата трансакција 

преку Банка на Америка 
во висина од 1.536.088 

долари, на 28 февру-
ари 2014 година Фон-

дацијата Отворено 
општество вложува еден мили-
он долари во отворениот ин-
вестициски фонд КД Фондови 
АД Скопје, КЕШ ДЕПОЗИТ АД 
Скопје за да ги оплоди парите 
од донацијата.

Во текот на истата 2014 годи-
на, Фондацијата продолжила 
да вложувала во КД Фондови 
уште во три наврати и тоа на 11 
јуни 503.991 долари, на 17 јуни 
302.727 долари и на 26 декем-
ври 489.966 долари. Или вкупно 
2.296.684 долари.

На  29 март 2016 година, Со-
росовата фондација и купува 
удели во истиот инвестици-
ски фонд во износ од 220.106 
долари, со што вкупниот влог 
во КД Фондови стигнал до 
2.516.791 долари. Во истиот 
период, Отворено општество 
од вложените средства од КЕШ 
ДЕПОЗИТ АД Скопје подигнал 
2.305.986 долари.

Согласно позитивните закон-
ски прописи во Македонија и 
согласно политиката на ин-
вестицискиот фонд, инвести-
торот Фондацијата отворено 

Kој стои зад 
инвестицискиот фонд 
КД Фондови?
Друштво за управување со 
инвестициски фондови КД 
ФОНДОВИ АД Скопје е фир-
ма регистрирана во Скопје 
на улица Македонија Бр.13Б. 
Како нејзини сопственици 
во Централниот регистар 
се заведени Т.М. од Прилеп, 
Л.К. од Скопје и словенеч-
ката компанија КД СКлА-
ДИ дружба за управљање 
д.о.о. Љубљана.

Извршни директори на 
фирмата се л.К. и М.Н. од 
Скопје, а неизвршни члено-
ви на одборот на директори 
се: Каспер Франс рондел-
тап од Холандија (член на 
бордот на словенечката КД 
Склади – сопственик на КД 
Фондови), лука подлогар 
од Словенија (претседател 
на Бордот на КД Склади ) и 
Дарја Габровшек полајнар 
од Словенија (менаџер за 
продажба на КД Склади). 
Првиот човек на слове-
нечката КД Склади, лука 
подлогар на менаџерска-
та позиција во компанијата 
доаѓа во 2010 година, отка-
ко претходно минува пет 
години во американската 
инвестициска банка Сити-
груп во Лондон.

Кои се Банка на  
Америка и  
Федералната резервна 
банка од Њујорк?
Банка на Америка е една од 
најголемите банки во САД, во 
која до 2014 година еден соп-
ствениците беше Џорџ Сорос. 
Истата година кога Сорос го 
продаде својот дел од акции-
те банката беше ставена под 
истрага за продажба на сом-
нителни хартии од вредност 
пред избивањето на финан-
сиската криза во 2008 година. 
Тужител беше американската 
Комисија за хартии од вред-
ност и Министерството за 
правда, а Банка на Америка ја 
избегна истрагата откако при-
фати да плати 17 милијарди 
долари. За истиот случај под 
истрага се најде и инвести-
циската банка Ситигруп каде 
што исто така Сорос имаше 
свои акции. И оваа банка из-
бегна истрага откако плати 7 
милијарди долари.

Федералната резервна банка 
од Њујорк пак, е дел од Сис-
темот на федерални резерви 
на САД кој ја води монетар-
ната политика на САД од 1913 
година. Нејасно е кој и како 

преку оваа банка префрлал 
пари во Фондацијата Отворе-
но општество, ако се знае дека 
оваа банка соработува исклу-
чиво со банки и финансиски 
институции. (р.р.) 

  општество-Македонија со  
уплатата на парични средства 
во фондот имала за цел да се 
стекне  со удели. Сопственици-
те на удели пак, според истите 
прописи имаат право на дел 
од добивката на фондот, како 
и во секое време да побараат 
делумен или целосен откуп 
на нивните удели од страна 
на друштвото за управување 
(во случајот КД Фондови АД 
Скопје).

На веб страната на непрофи-
табилната Фондацијата Отво-
рено општество - Македонија 
пишува дека е регистрирана 
како национално правно лице 
- фондација, во согласност со За-
конот за здруженија на граѓани 
и фондации.Според Членот 12 
од Законот за здруженија и фон-
дации, фондациите не можат 
да се основаат за стекнување 
со добивка. Ваквите организа-
ции можат да вршат дејности со 
кои може да стекнат добивка, но 
само ако дејноста е поврзана со 
целите утврдени со статутот.

Надлежните институции ќе 
треба да проверат и да утврдат 
дали донациите се легални и 
дали со вложувањето пари и 
со купувањето удели во инвес-
тициски фондови соросовата 
Фондација се стекнала со не-
законска добивка. Истрагата 
ќе треба да покаже и каде за-
вршиле тие пари.

ТЕМА НА НЕДЕЛАТА
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Н о ви из бо ри се ба ра ат и за 
вре ме на оп тег на та та до 
не дог лед кон сти ту тив на 

сед ни ца на Со бра ни е то, пет ти 
ме сец по пре циз но спро ве де ни от 
из бо рен ин же не ринг, ка ко по ну-
да по сто јат и од ВМРО-ДПМНЕ 
кон со ци јал де мо кра ти те по дол-
го вре ме, а ба ра ње то за из бо ри 
оста ну ва глав на цел на про тест-
но то дви же ње „За за ед нич ка Ма-
ке до ни ја“.

„Из бо ри за фи нал на по бе да“ е 
ка на ли зи ра но то ба ра ње на две-
сте ил ја ди из би ра чи, кои во пла-
тфор ма та, па и во тен ден ци ја та 
на ме ѓу на род на та за ед ни ца, го 
пре поз наа оби дот за раз не би-
ту ва ње и на др жа ва та и на ма-
ке дон ски от на род. От та му по-
со чу ва ат на пре циз ни че ко ри, 
ме то ди и актив но сти, со кои низ 
де мо крат ски из бо ри ќе се дој де 

до из лез од кри за та. Под др шка 
за ба ра ња та, из бо ри и отфр ла ње 
на ти ран ска та пла тфор ма, гра ѓа-
ни те по ба раа и од ВМРО-ДПМНЕ 
и од СДСМ.

Тер ми нот за одр жу ва ње на ло-
кал ни те из бо ри се од лич на мож-
ност за но ви пар ла мен тар ни из-
бо ри, но се га за е ви сти те бе га ат 
од се ка ква из бор на ком би на ци ја 
и со о чу ва ње со на ро дот. По ра ди 
свес но ста за от по рот кон ти ран-
ска та пла тфор ма, но уште по ве ќе 
от по рот кон мол кот на за е ви сти-
те и нив ни от од нос кон гра ѓа ни-
те, за е ви стич ки те со у чес ни ци ги 
тур ка ат ло кал ни те кол ку што е 
мож но под ла бо ко во ид ни на та.

Одр жу ва ње то на ло кал ни те из-
бо ри што по ско ро е важ но и од 
ас пект на функ ци о ни ра ње на 
др жа ва та, но и ка ко пре вен ти ва 
од ве ќе нај а вен из бо рен ин же-
не ринг кој се ко ве во зад ни на. 

Тоа што се по со чу ва ка ко до бра 
шан са и за пар ла мен тар ни из бо-
ри е дру го пра ша ње, но имај ќи го 
пред вид ст(р)авот на со ци јал де-
мо кра ти те за ра ди пла тфор ма та, 
но и за тку лис ни те игри, јав но 
се от ста пу ва од се ка кво ско ро 
со о чу ва ње со гра ѓа ни те.

За тоа, тоа што се за го ва ра ка ко 
те ма, евен ту ал на ли дер ска сред-
ба за со стој ба та, во мо мен тов не 
мо же да би де по све те но на ни што 
дру го освен на мо мен тот ко га нај-
ско ро би се спро ве ле из бо ри. И 
ло кал ни и пар ла мен тар ни.

Из бо ри за со се ку ва ње  
на из бор ни от ин же не ринг
Кар ти те се на ма са, оваа пар ти-
ја „отво рен по кер“ ко ја се игра 
оста ва мно гу мал ку про стор за 
тај ност или пре сврт. Исто вре ме-
но до де ка за е ви сти те на мет наа 
ре ска по дел ба во гра ѓан ско то 
тки во, со обид на сил но да се пре-
ки не вр ска та со на ци о нал на та и 
кул тур на та по себ ност, ет нич ки-
те Ал бан ци ус пе а ја да по стиг нат 
до го вор-пла тфор ма за уце ни, а 
по тоа и да поч нат нат пар ти ско 
обе ди ну ва ње со единс тве на цел 
- кре и ра ње искри ве на сли ка на 
ре ал но ста за по тре ба та од дво-
ја зич ност и би на ци о нал ност без 
при тоа да се спро ве де по пис. 
Зго ра на сѐ, за тоа има ат отво-

ре на под др шка и ло ги сти ка и 
од Ти ра на и од При шти на, кои 
вло гот го по ткре наа со нај а ва 
за обе ди ну ва ње.

До де ка за е ви сти те игра ат кри-
ен ка со што „до го во ри ле“ (по ве-
ро јат но што им на мет на ле из-
бор ни те ин же не ри) и при фа ти ле 
за ко а ли ци ра ње со пот пис ни-
ци те на ти ран ска та пла тфор ма, 
пот пис ни ци те на пла тфор ма та 
ка ко ар гу мен ти пред ко ла чот 
на гла са чи-ет нич ки Ал бан ци, 
кој им бе ше скра тен на сме тка 
на со ци јал де мо кра ти те, ги ко-
ри стат до го во ре ни те за ко ни и 
на мет на ти те ре ше ни ја врз ко а-
ли ци ја та за да се вра ти за гу бе-
ни от влог во гла со ви. Ва кви от 
при од ду ри е и прем но гу вид лив 
со од лу ка та да се ко а ли ци ра на 
ет нич ко, се ал бан ско ни во во др-
жа ва та на ло кал ни те из бо ри. Во 
пре вод - от ста пе ни те ме ста во 
пар ла мен тот се га ќе тре ба ка ко 
џо кер да оди гра ат во ло кал ни-
те из бо ри за да се на мет не ве-
штач ка по тре ба од дво ја зич ност 
во што по го лем број оп шти ни 
во др жа ва та. Кол ку е по го лем 
бро јот на дво ја зич ни оп шти ни, 
тол ку по го ле ма сли ка за при ка-
жу ва ње на по тре ба та од устав на 
дво ја зич ност. А по нај а ва та на 
За ев во пре диз бо ри е то за „сол-
феж на ал бан ски“ во При леп, 
во оп што не тре ба да из не на ди 

де ка та кви те ба ра ња ќе има ат 
под др шка од за е ви сти те.

За тоа, тоа што се за го ва ра ка ко 
те ма, евен ту ал на ли дер ска сред-
ба за со стој ба та, во мо мен тов 
не мо же да би де по све те но на 
ни што дру го освен на мо мен тот 
ко га би се спро ве ле из бо ри. Не 
мо же ве ќе да се пре го ва ра ни-
ту со ба ра ње то за отфр ла ње на 
пла тфор ма та во за ме на за под-
др шка за власт на за е ви сти те 
би деј ќи за тоа тие имаа до вол но 
вре ме. По тол ку глас ни от молк и 
за го ва ра ње за фор ми ра ње втор, 
па ра ле лен, ква зи, ви стин ски или 
ка ко и да го на ре ку ва ле во пла-
нот пар ла мент, не мо же, ни ту 
е доз во ли во, да се ве ру ва де ка 
не ма по втор но да би дат зло у-
по тре бе ни по зи ци ја та и пар ла-
мен тар на та со стој ба за по втор-
но на вра ќа ње на те ми те ка ко 
дво ја зич ност, ге но цид, про ме на 
на хим на, грб, зна ме, име на кул-
ту ра, на др жа ва. Пос лед но, но 
не и по мал ку важ но, гра ѓа ни-
те, гла са чи те, во од не су ва ње то 
на за е ви сти те пре поз наа ла га 
и пот це ну ва ње, на сме тка на 
под др шка од ли ца ка ко Зи ја дин 
Се ља. Вра ќа ње то на те ма та за 
под др шка та за власт кон за е-
ви сти те, нас про ти но ви из бо-
ри, ќе би де раз бра но са мо ка ко 
при фа ќа ње за „нор мал ност“  на 
трен дот „се ља и за ци ја“.

Ток му за тоа из бо ри и са мо из-
бо ри мо же да би де те ма та за ко-
ја на ли дер ска, или на кој би ло 
друг фор мат на сред би, евен ту-
ал но, би се од лу чи ле по ли тич ки-
те пар тии. Ви стин ско то ре ше ние 
на кри за та се из бо ри, кои не са-
мо што ќе го по ка жат ви стин-
ско то рас по ло же ние на јав но ста, 
ту ку и ќе овоз мо жат фор ми ра ње 
пол но прав ни ин сти ту ции кои 
ќе мо жат да од го во рат на овие 
пре диз ви ци. Фа ктот де ка по ну да 
за та ков фор мат бе ше по со чен 
од со бра ни ска та го вор ни ца, а 
вед наш од би ен и од за е ви сти те 
и од нив ни те са те ли ти, не са мо 
што ги де ман ти ра ат твр де ња та 
де ка „ре зул та тот ќе се по вто ри“ 
ту ку и де ка на из бо ри те ќе би дат 
над ми на ти нај пе си ми стич ки те 
из бор ни ана ли зи.

Молк за пла тфор ма та, 
при ти сок за за та ју ва ње
Мно гу е ин те ре сен ас пе ктот што 
по ка жу ва де ка си те што ин си-
сти раа на од ло жу ва ња и одр-
жу ва ња на из бо ри те „на тре та 
мај ка“ ток му по нив но ин си сти-
ра ње, се исти те тие што се по со-
чу ва ат ка ко вме ша ни во из бор-
ни от ин же не ринг кој има ше за 
цел це лос на по де ле ност (чи тај: 
бло ки ра ност) на пар ла мен тот за 
да мо жат со вто ро то нив но „че-
до“, кре и ра ње на би на ци о нал на 
др жа ва, да си го по кри јат сопс-
тве ни от срам од нес по соб но ста 
да се спра ват со грч ки от фа ши-
зам на ре чен „проб лем по вр зан 
со име то“.

Ин те рес но, за исти те тие ли ко ви 
проб ле мот со функ ци о ни ра ње-
то на ло кал на та власт, за ко ја и 
до се га се искр ши ја да по ка жат 
де ка тре ба да функ ци о ни ра не-
пре че но и кол ку што е мож но 
по са мо стој но од цен трал на-
та власт, се га во оп што и не се 
спом ну ва. Јас но е де ка и кај нив 
по стои стра вот од гу бе ње то на 
ре зул тат ски от из бо рен фал си-
фи ку ван џек-пот до кол ку се спо-
јат ло кал ни те и но ви пар ла мен-
тар ни из бо ри, но уште по ве ќе се 
на мет ну ва пре мол чу ва ње то за 
иде ја та за се ал бан ска ко а ли ци-
ја на ло кал ни те ка ко фор ма на 
под др шка.

Но, уште по јас но е де ка кај нив 
не згас ну ва лес но на деж та де ка, 

Единс тве но то не што за што би мо же ло да се раз го ва ра на евен ту ал на та 
ли дер ска сред ба е утвр ду ва ње то на мо мен тот за но ви пар ла мен тар ни 
из бо ри ка ко из лез од по ли тич ка та, оп штес тве на та, па и без бед нос на та 
„без из лез ност“. Сѐ дру го ќе би де раз бра но ка ко под др шка на трен дот 
„се ља и за ци ја“. Оваа ге не ра ци ја Ма ке дон ци не се пов ле ку ва ат пред 
под др жу ва чи те на пла тфор ма та, а из бо ри те, пак, се ци ви ли за ци ски от 
до стрел за ре ша ва ње на та кви те ге не ра ци ски пра ша ња

Пишува |  Наум Стоилковски

Из ле гу ва ње то на из бо ри е из ле гу ва ње од кри за та

АКТУеЛНо

лИ Дер СКА е Мож НА СА Мо ЗА еД НА Точ КА оД ДНеВ НИ оТ реД
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Е д на сли ка, ил ја да збо ро-
ви. Две, пак, пра ват па те-
тич на ша ре на при ка ска, 

по ве ро јат но бур ле ска. Та ков е 
слу ча јот со овие фо то гра фии на 
ли де ри те на но во фор ми ра на-
та „Ле ги ја на че ста“, сдсмов ска 
кон тра бан да, ко ја опо зи ци ски те 
ме ди у ми ја нај а ви ја со на суш на 
жел ба и не пре суш на но стал ги-
ја по ре ин кар на ци ја на тол ку 
љу бе на та ша ре на „ре во лу ци ја.“ 

Ги зез наа сли ки те, на кои „од 
ави он“ се гле да вљу бе но ста на 
„ле ги о не ри те“ во ли кот и де ло-
то на мур тин ски от спа си тел и 
уни шту вач на са мо за мис ле ни 
„ре жи ми“. Ед но став но, зра чат 
од сре ќа и ис пол не тост при поз-
дра вот со не го, а ра ку ва ње то 
без мер но ги ис пол ну ва и им ги 
грее ду ши те ле ги о нер ски. Не ба-
ре ви стин ски ме си ја до пи ра ат. 
И бла же ни се, за на век. Бу јрум 
пог лед не те са ми те. Ве лат, ако 
„ку рир“ ла же, сли ка не ла же...

Спас од народ - Сдсмовска 
дигресија со легионери

Сар ди са ни и вчу до ви де ни од 
тол ку мно гу, на стра на и убав, 
не по ко рен на род на ули ци те, 
иде ја та за не ка кво, ка кво и да 
е, во ко ја и да е фор ма, кол ку 
и да е не до вет но вра ќа ње на 
ша ре на та глу пост, којa им бу ди 
уба ви „мо ле ро-бо ја ди су вач ки“ 
спо ме ни, ед но став но, им заз-
ву чи тол ку пре крас но на на-
па те ни те со ци јал де мо крат ски 

АНАЛизА

Соросови легионери  
ќе го бранат Заев  
од народот
Збо рот ле ги ја оз на чу ва рим ска во е на еди ни ца, нај че сто со ста
ве на од 3.000 до 5.000 вој ни ци. За жал на пред вод ни кот Зо ран 
и на не го ви от са та ни стич ки за ме никцен ту ри он Ју гос лав, ша
ре на та ре во лу ци ја не ма ше тол ку ни во „злат ни те“ де но ви. Тие, 
се пак, ма кар на хар ти ја, ко ја тр пи сѐ, соз да доа „Ле ги ја на че ста“. 
За поз на ва чи те таа по ве ро јат но е „Ле ги ја на стран ци те“, ка ко и 
сѐ кај За ев и кај ти ра ни сти те. Дру го то зна че ње на збо рот ле ги ја 
е ор да, тол па, глут ни ца, бан да. По со од вет но, не ли. Да ли тоа би 
би ла За е ва та бан да про во ка то ри, соз да де на за да ис про во ци ра 
су дир со „За за ед нич ка Ма ке до ни ја“? Ќе му дој дат ли на по мош 
на Јов че Ре мен ски? Да, и Ср би те имаа гр до искус тво со Ле ги ја...

„леГИјАТА НА СТрАНцИТе“ – СДСМоВСКА КоНТрАбАНДА

се пак, мо же да се слу чи чу до и 
пла но ви те да им по ми нат. Се пак, 
не смее да се за бо ра ви де ка ва-
ков из бо рен ин же не ринг, ка ков 
што све до чев ме во де кем ври, 
ба ра го ле ма по све те ност, дол-
го тра ен из бор на лу ѓе, на те ми, 
вло жу ва ње во „еду ка ци ја“, ин до-
ктри на ци ја, па и раз ни кон та кти 
и вр ски со сом ни тел ни ли ко ви, 
за се то тоа да би де отфр ле но по 
„са мо“ пет ме се ци по ус пеш ни от 
про ект - из бо ри те, и по „са мо“ 60 
де на гра ѓан ски от пор. По твр ди 
за ре ал но ста на овој про ект стиг-
ну ва ат сѐ по че сто по усто ли чу-
ва ње то на Трамп во Ва шин гтон, 
но и по истра га та на „Џу ди шал 
воч“ ко ја на и де на ѕид и нив но то 
за ло жу ва ње ра бо та та по суд ски 
пат да ја исте ра ат на ви де ли на.

От ту ка се и по ра ки те што се 
упа ту ва ат од не и ме ну ва ни из-
во ри за „ур гент на та по тре ба“ за 
фор ми ра ње на „но ва та власт“ 
во Ма ке до ни ја, кои се по ве ќе 
или по мал ку де гу тант ни и те-
шко при фат ли ви и за са ма та 
ме ѓу на род на ад ми ни стра ци ја. 
Но, се при фат ли ви за ло кал ни те 

игра чи кои го раз би ра ат ка ко 
сиг нал за оп сто ју ва ње во на ме-
ра та за ти вко раз не би ту ва ње на 
др жа ва та.

Се то тоа е и прем но гу не ве што 
изи гра но, из на си ле но, ве штач ко, 
што на ро дот, гра ѓа ни те, гла са-
чи те, пар ти ски опре де ле ни те и 
по ли тич ки те „ате и сти“ го пре-
поз на ва ат и со го ло око. Но, таа 
не ве штост не се дол жи на нив-
но то не и скус тво, па и во дел од 
сос лу шу ва ња та во САД пов за ни 
со исте ку ва ње до ку мен ти (што 
за мис ле те и та му би ло за бра не то, 
каз ни во и не до пуст ли во гра ѓа ни 
да би дат из ло же ни на ја вен ре-
зил) де ка са мо САД учес тву ва ле 
во де се ти ци тур ка ња на вла ди и 
по ста ву ва ње ма ри о нет ски тре ни-
ра ни ин ста ла ции на нив но ме сто. 
Не; нив на та ре ак ци ја, она ква ка-
ква што ја све до чи ме, се дол жи на 
пот це не та та ре ак ци ја оче ку ва на 
од гра ѓа ни те и, мно гу по важ но, 
ло ши ло кал ни ин фор ма то ри, 
кои ги убе ду ва ат де ка до кол ку се 
„при тис не“ ВМРО- ДПМНЕ, ба рем 
пре ку СЈО, ре вол тот кај гра ѓа ни те 
ќе по пу шти.

Та ква та лаж на сли ка, се пак, не 
се пок ло пу ва со ре ал но ста за 
60-днев но то мар ши ра ње на 
Ма ке дон ци те во си те гра до ви 
на зем ја та чи и што ба ра ња се 
све ду ва ат на ед но - но ви из бо ри 
без ти ран ска та пла тфор ма. Тоа 
што е не сфат ли во за ин же не-
ри те е де ка, за раз ли ка од нив-
ни те кон тра кто ри во игра та, 
во ко ле ктив на та ме мо ри ја на 
ма ке дон ски от на род не ма ни-
ту ед на ге не ра ци ја Ма ке дон ци 
што не да ле огром на са мо жр тва 
за ова пре о ста на то пар че зем ја. 
Пред под др жу ва чи те на пла-
тфор ма та и нив ни те спон зо ри 
кои се истр чаа да го за тво рат 
„проб ле мот над си те проб ле-
ми“ - „ма ке дон ско то пра ша ње“ 
- за ста наа оваа ге не ра ци ја Ма-
ке дон ци.

Зна е ме ка ко, уште по важ но, 
зна е ме ко га и за што не ма пов-
ле ку ва ње. Се га е на ши от ред да 
се из бо ри ме за Ма ке до ни ја. И од 
тоа не ма пов ле ку ва ње. Из бо ри-
те, пак, се ци ви ли за ци ски от до-
стрел за ре ша ва ње на та кви те 
ге не ра ци ски пра ша ња. 

АКТУеЛНо

Пишува | Љупчо Цветановски
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уши. Зна е те, глад на ко ко шка 
про со со ну ва, а безв лас ни от 
СДС без М и не го ви те под др-
жу ва чи из ма че ни за моќ, зас-
пи ва ат и се бу дат со фо тел ја во 
мис ли те. Упа те ни те ве лат, им 
се при сто ру ва ла и на ја ве. Та ка 
ги пре жи ву ва ле и де но ви те во 
Со бра ние, во де ни од мис ла та 
за за мис ле на та фо тел ја, ко ја 
ни ка ко да се ма те ри ја ли зи ра. 
Се ка ко, ло ци ра на на „Илин ден-
ска“. Да, пре ку гла ва им е од 
тие што се ста ци о ни ра ни на 
„Па вел Ша тев“, ма кар би ле и 
во Со бра ние.

Та ка, со о че ни со сопс тве на та 
жел ба, ко ја по це ли, те шки 11 
го ди ни пост, се га не мо же да 
се ос тва ри са мо по ра ди еден 
оби чен и раз бу ден, стро ен ма-
ке дон ски на род, фо тел јо љуп-
ци те се нај доа на го ле ми ма ки. 
Ста ри те твор ци на ди гре си ја 
по тфр ли ја на го ле мо. Не по-
мог на Ка ти ца, Хан и Мо ге ри-
ни им на пра ви ја кон тра ус лу га, 
Туск и Билд мно гу ги раз о ча-
раа. „Ча до рот“, пак, се га мо ра 
да се крие на ри дот, за тоа што 
тој од до ма си има проб ле ми и 
му го сле дат се кој че кор, па мо-
ра да се за ни ма ва со еко ло ги ја 
и со до на ции.

Ве лат, бес по мош но со о че ни со 
без и деј но ста, ко ја тол ку до бро 
им при ле га, „си но крв ни те“ об-
ја ви ле и ин те рен ог лас за спас, 
ча ре од на ро дот, ка кво и да е. 
Зна е те, во сти лот на ве стерн-
по тер ни ци те „Се ба ра, жи во 
или мр тво ЧАРЕ за раз бу де-
ни от на род. На гра да 100.000 
евра, па и по ве ќе. Аман!“

Раз бу де ни од ми ри сот на па-
ри те, на по мош им дој доа 
стра те зи и ју риш ни ци, се ко-
гаш под го тве ни те и „че ти ри 
пр ста“ отво ре ни за до би вка, 
кои ши ро ко ја пре гр наа и ја 
про тур каа низ „про фе си о нал-
ни те“ ме ди у ми те (кои од збо-
рот има ат са мо „про“ ка ко про-
ча дор џи ски) „до бра та“ иде ја за 
во скрес ну ва ње на ша ре но ли-
ки те ле ги о не ри. Ка ко  се ко гаш, 
че до то им из ле зе не до но се но. 
Се тре се ше го ра та, се ро ди „Ле-
ги ја на че ста“...

Кога будењето и 
заедништвото ви пречат, 
ама многу...
И та ка, дов че раш ни те ша ре-
ни „ре во лу ци о не ри“, оду ше ве-
ни и по не се ни од „ус пе хот“ на 
сопс тве на та глу пост, чиј што 
ре зул тат се сто ти ци ил ја ди 
евра ште та од ур ни са ни те фа-
са ди, искр ше на кан це ла ри ја и 
двај ца „не за вис ни“ (од са мо-
стој но раз мис лу ва ње) пра те-
ни ци, „му дро“ смис ли ја кон тра-
о фан зи ва. Мис ле ле, мис ле ле и 
смис ли ле да „удрат“ по ини ци-
ја ти ва та „За за ед нич ка Ма ке-
до ни ја“ со не ве ро јат но до бра 
и но ва иде ја. Ве ру ва ле или не, 
ле ги о не ри те ќе го ури ва ле ре-
жи мот. Ало, мом ци, фра за та ви 
е евти на, по тро ше на и не кол ку 
го ди ни ста ра. Но за овие че да 
ша ре ни и та ка по вто ру ва ње то 
е мај ка на зна е ње то, па чу му 
да не се оби дат по втор но. Ја 
зна е те онаа „ста ра фин та, но-
ва бу да ла“. А за нив на ро дот е 
се ко гаш тоа вто ро то, бу да ла, 
на стра на не ми ен и прост, па 
зо што да не одат на ис про бан 
„фа зон“. Ма кар бил и до ка жа но 
не ус пе шен, бу да лест, иди от ски.  
Дру го то ба ра ин вен тив ност, 
раз мис лу ва ње. Ра бо та? Скра-
ја да е...

Об јас ну ва ње то за име то е 
уште по до бро, се мо ти ви ра ле 
од фран цу ски от ме дал, нај го-
ле ма та во е на на гра да. Мо же би 
зна ат и де ка ток му На по ле он 
во 1802 го ди на го во ста но вил, 
но на та мош но то об јас ну ва ње 
им е по ве ќе од ве тво. На стра на, 
не ло гич но. Еве што из не соа ле-
ги о не ри те во пр во то ин терв ју:

- Да раз јас ни ме од старт, да не 
бидeме пoгреш но раз бра ни. 
Ние не сме, ни ту са ка ме да 
би де ме ра ди кал ни или ми-
ли тант ни. Ме ѓу тоа, ко га се 
ра бо ти за на ро дот, што има 
по ми ли тант но од тоа што 
на ро дот са ка да си ја бра-
ни сво ја та др жа ва и сво ја та 
де мо кра ти ја? Ни кој не смее 
да ни го од земe правoто на 
про те сти и на изра зу ва ње не-
за до волс тво! - из ја ви пр ви от 
цен ту ри он Зо ран Ди мо ски.

Искре но, не се се ќа вам де ка не-
кој не ко гаш не ко му му од зел 
пра во на про тест (иа ко тре ба-
ше), а цен ту ри о нот мал ку се 
за мо та со ми ли тант но ста и со 
па ра до ксал но то об јас ну ва ње за 
неа, но ле ги о не ри те ни ко гаш не 
би ле по збо рот, ту ку по ве ќе по 
осво ју ва ње то те ри то рии, нај-
че сто ту ѓи. А овие да ти би ле 
од до маш но про из водс тво, по 
стран ска иде ја, не ли...

Збо рот ле ги ја оз на чу ва рим ска 
во е на еди ни ца, нај че сто со ста ве-
на од 3.000 до 5.000 вој ни ци. За 
жал на Ди мо ски и на не го ви от 
са та ни стич ки за ме ник-цен ту ри-
он Ју гос лав Пе тров ски, ша ре на-
та ре во лу ци ја не ма ше тол ку ни 
во „злат ни те“ де но ви. На стра на 
што го лем дел од нив одам на се 
раз о ча раа од учес тво то во ша ре-
на та глу по ста, па пи шу ваа ста-
ту си, јав но ки неа фо то гра фии 
од учес тво то во неа итн. Ле ги ја 
ни ту за лек...

Милитаризмот како фетиш 
на стратезите на СДСМ за 
плашење народ
Дру го то зна че ње на збо рот ле ги-
ја е ор да, тол па, глут ни ца, бан да. 
По со од вет но, не ли. Да ли тоа би 
би ла За е ва та бан да про во ка то-
ри, соз да де на за да ис про во ци ра 
су дир со „За за ед нич ка Ма ке до-
ни ја“? Ќе му дој дат ли на по мош 
на Јов че Ре мен ски и на Та лат Џа-
фе ри? Да ли оваа ор да Со ро со ви 
пла те ни ци вљу бе ни во СДСМ ќе 
има за да ча да соз да ва тен зии и 
да глу ми „гра ѓа ни“, рол ја што ја 
има ше и при ша ре на та глу пост 

во ми на то то? Има ат ли За ев и „ча до рот“ 
оста на то не кое евро за но ви днев ни ци 
по 20 евра од чо век? Ова ли е нај до бро то 
што им оста на на „си но крв ни те“ не ра-
ни мај ков ци и ка ко мис лат со оваа ша-
ре ног ла ва глут ни ца да им па ри ра ат на 
сто ти ци ил ја ди гра ѓа ни на ули ца, лу ѓе 
спло те ни и со сил на љу бов кон единс-
тве на та та тко ви на, ор ни за чу ва ње на 
неј зи на та уни тар ност без ни ка ква лич-
на ко рист, кои из ле гу ва ат се кој ден на 
ма ке дон ски те ули ци во од бра на на све-
ти те на ци о нал ни и др жав ни обе леж ја?

А де ка ле ги ја та не е слу чај ност и де-
ка ми ли тант но ста им ле жи на со ци-
јал де мо крат ски те стра те зи, до каз е 
го ле ми от иди о ти зам за Ја сен, но ви от 
из мис лен ко ман ден цен тар на Ива нов и 
на Гру ев ски, од ка де што, спо ред не до-
вет ни те со ро со ид ни ко ле ги, воз љу бе ни 
во се фот на Беј ли, двај ца та ќе ко ман ду-
ва ле со вој ска та што ќе се со о чу ва ла со 
на ро дот на ули ца?! За мис ле те ја са мо 
ма ке дон ска та АРМ ка ко уби ва сопс-
тве ни гра ѓа ни?! По го ле ма глу пост не 
сте чу ле, не ли, но тие ја те ра ат ве ќе 
два ме се ца. И ни ко му ни што, ла жат ли 
ла жат, без срам и пер де и си ја те ра ат 
при ка ска та зло у по тре бу вај ќи сѐ што 
ќе им „свет не“ во од бра на на За ев и 
на ти ра ни сти те. Сѐ поч на со ва де ње то 
вој ска на ули ца за спас на „фа ми ли ја та“, 
про дол жи ја со Ива нов, кој од Ја сен ќе 
го ко ман ду ва ап се ње то на пу чи сти те, 
ла га што опас но им се до пад на, па се га 
со си те ре сур си и ме ди у ми, сил но и со 
елан ја про те жи ра ат при ка ска та. Не-
про коп са ни бу да ла шти ни на из вр те ни 
мрач ни умо ви.

Зна е те, та кви се и си те нив ни до се гаш-
ни из вр ту ва ња и при ка ски за из не се ни 
5,5 ми ли јар ди, за 500.000 фан то ми, за 
620.000 исе ле ни, за 200.000 укра де ни 
гла со ви и што ли не. Ах, да, лаж ни па со-
ши, уште по лаж ни лич ни кар ти, кои се 
по ка жа де ка ги пе ча тел нив ни от За хир. 
Ар но ама, „Фа бри ка та за афе ри“ не згас-
на со за тво ра ње то на Ча у шот. Јок, СДСМ, 
очиг лед но, има „го ле ма“ сре ќа да има 
мно гу дру ги Ча у ши во сво и те ре до ви. 
Лаж гов ци par excellence што би рек ле 
вљу бе ни ци те во фран цу ски те збо ро ви, 
ме да ли, ам ба са ди и гран то ви. Иа ко, не 
ги од би ва ат ни дру ги те ам ба са дор ски 
аз на. Од кал да е, стран ско да е, ма кар 
и ле ги ја, не ли...

Са мо за по тсе ту ва ње, и во со сед на Ср-
би ја имаа гр до искус тво со Ле ги ја. Се 
ви ка Ми рос лав Уле мек… 

од це ли от овој про ект единс тве но што 
мис лам де ка е на ме сто е упо тре ба та на 
изра зот „ле ги ја”, ве ли но ви на рот цве-
тин чи ли ма нов, кој прет по ста ву ва де ка 
ор га ни за то ри те на овој про ект са ка ле 
да се по вр зат со фран цу ска та „Ле ги ја 
на че ста“, но мис ли де ка јав но ста мно гу 
по ско ро и по пра вил но ќе го по вр зе овој 
про ект со таа дру га та фран цу ска ле ги ја, 
со „Ле ги ја та на стран ци те“.

ЧИлИМАнов: И, на ви сти на, од тоа мал-
ку што е до се га е поз на то, не ма ни што 
чес но или до маш но во овој про ект, ту ку 
се ра бо ти за од но во акти ви ра ње лу ѓе 
од не ко гаш на та обо е на ре во лу ци ја, 
кои тре ба по втор но да одра бо ту ва-
ат за ту ѓи, стран ски ин те ре си. Прет-
по ста ву вам де ка ве ќе и на нај мал ку 
упа те ни от наб љу ду вач на по ли тич ки те 
слу чу ва ња му е јас но де ка тоа што се 
слу чу ва ше во из ми на ти те три го ди ни во 
Ма ке до ни ја е стран ско сце на рио во кое 
ма ке дон ски те учес ни ци се на ем ни ци, 
пла те ни ста ти сти, кои одра бо ту ва ат 
за ту ѓи ин те ре си, и за тоа име то ле ги ја 
(на стран ци те) им при ле га во це лост.

Са ми от збор ле ги ја ни до а ѓа од вре-
ме то на Рим, ка де што оз на чу вал бан-
да до бро пла те ни си ле џии, обу че ни 
и дис цип ли ни ра ни да не по ста ву ва ат 
ни ка кви пра ша ња ту ку без при го вор 
да ги слу ша ат за да де ни те на ред би, со 
чи ја што по мош Рим ска та Им пе ри ја се 
со о чу ва ла со не пос луш ни те по ма ли 
пле ми ња и ги по ко ру ва ла со сед ни те 
др жа ви. отка ко осво ју ва ње то ќе би ло 
за вр ше но и до мо род но то на се ле ние 
истре бе но или по ро бе но, вој ни ци те од 
ле ги ја та во о би ча е но ста ну ва ле ко ло ни-
за то ри на но во о сво е на та те ри то ри ја. А 
ко га не слу же ла за по ро бу ва ње на но ви 
на ро ди, ле ги ја та би ла ин стру мент со 
кој рим ски те ге не ра ли се прес ме ту ва ле 
ме ѓу се бе, во бор ба та за пре сто лот.

от та му, по вто ру вам, име то на овој нов 
со бир на акти ви сти те на СДСМ/Со рос 
е до бро од бра но. При чи на та по ра ди 
ко ја СДСМ/Со рос ги мо би ли зи ра сво-
и те ле ги о не ри, исто та ка, лес но мо же 
да се прет по ста ви. не о че ку ва но, сил-
ни от от пор на ма ке дон ски те гра ѓа ни 
што се кре наа со о че ни со ти ран ска та 
пла тфор ма зап ле тка мно гу кон ци и на-
ру ши мно гу пла но ви. во СДСМ/Со рос 
се свес ни де ка ја не ма ат по треб на та 
под др шка од јав но ста, а при тоа вре-
ме то им исте ку ва и над во реш но по ли-
тич ки те ус ло ви ста ну ва ат сѐ по те шки 
за нив. од дру га стра на, по тро ше ни се 
мно гу па ри и да де ни се мно гу ве ту ва ња 
на мно гу опас ни лу ѓе. Гру па та ра ди кал-
ни со вет ни ци на Зо ран За ев (цен ту ри о-

ни те) зна ат де ка 
единс тве на мож-
ност за по ли тич-
ки оп ста нок им е 
во фор ми ра ње то вла да со се гаш ни от 
со став на Со бра ни е то, ма кар и со са мо 
62 пра те ни ка, и при тоа со це лос но рас-
про да ва ње на на ци о нал ни те ин те ре си. 
Тие го со ве ту ва ат За ев да ис про во ци-
ра, ако мо ра, и су ди ри на ули ци те, но 
по се ко ја це на да го спро ве де пла нот 
до крај.

Со овој по тег, СДСМ/Со рос ја про-
дол жу ва сво ја та опас на игра и по на-
та му ја тур ка Ма ке до ни ја во по ши рок 
конф ликт, кој гле да ме де ка жел но се 
оче ку ва во не кои со сед ни и по да леч ни 
др жа ви. Ме ди ум ски, ос но ва та на овој 
конф ликт ве ќе е по ста ве на со не кол-
ку не дел ни те оби ди па три от ски те про-
те сти на ма ке дон ски те гра ѓа ни про тив 
ти ран ска та пла тфор ма да се прет ста-
ват ка ко на ци о на ли стич ки (при тоа се 
иг но ри ра ико но гра фи ја та на го ле ми те 
цр ве ни зна ми ња и ма па та на Го ле ма 
Ал ба ни ја под кои таа пла тфор ма бе ше 
пот пи ша на). Про во ци ра ње ин ци ден-
ти пре ку ор га ни зи ра ње ле ги о нер ски 
кон тра про те сти, за кои по тоа ќе би дат 
об ви не ти мир ни те и до сто инс тве ни де-
мон стран ти на „За за ед нич ка Ма ке до-
ни ја“, е еден од на чи ни те во кој СДСМ/
Со рос гле да спас од оваа гу бит нич ка 
си ту а ци ја за нив.

Прет по ста ву вам де ка тоа е цел та на 
по ви ку ва ње то на нај ра ди кал ни те, нај-
на сил ни и без ум ни след бе ни ци од обо-
е на та ре во лу ци ја, ве ро јат но за си ле ни 
и со аук зи лии (по мош ни си ли, че сто 
стран ски пла те ни ци), за ко неч на прес-
ме тка со ова ма ло не по кор но пле ме, 
кое, ка ко во епи зо да на „Асте рикс“, 
ѝ се спро ти ста ви на си ла та на ле ги-
и те. Гле да ме де ка ед но од ба ра ња та 
на оваа ле ги ја ќе би де ос ло бо ду ва ње 
на гру па та стран ски пла те ни ци, кои во 
2015 го ди на ја на пад наа Ма ке до ни ја во 
Ку ма но во. Со ци јал ни те мре жи вед наш 
се на пол ни ја со ин фор ма ции за кри-
ми нал но то ми на то и со по тсет ни ци за 
раз у ла ве но ста на ли ца та што се га се 
ја ву ва ат ка ко ос но ва чи на ле ги ја та на 
стран ци те на СДСМ/Со рос. ло кал ни 
кри ми нал ци и ре ке та ри, уце ну ва чи и 
ху ли га ни, тоа е про фи лот на чле но ви те 
на ле ги ја та, пред во де ни од дек ла ри ра-
ни от са та нист Ју гос лав Пе тров ски, кој 
ве ро јат но тре ба да да де не ка ква бо жем 
ин те ле кту ал на те жи на на це ли от овој 
про ект (или, уште по ве ро јат но, ни кој 
друг ве ќе не се на фа ќа да ги одра бо-
ту ва пла но ви те на СДСМ/Со рос, освен 
пос лед ни те очај ни ци).

Чилиманов: оВА Е „лЕГИЈА  
нА СТРАнЦИТЕ“, нЕ нА ЧЕСТА

АНАЛизА
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КолуМнА

Пишува | Ацо Станковски

отсекогаш било многу 
тешко да се предвиду-
ва. Да се биде прецизен, 

без заобиколувања и амби-
валентности, без демагошки 
трикови или апроксимации, 
па и паралелизми, обусловени 
од разни алтернативи. Барајќи 
алиби за неизбистрената ви-
зија или, пак, за целосната 
грешка на лажните пророци, 
какви што се накотија ужасно 
многу во ова предапокалип-
тично време, ревносниот и 
упорен проценувач на идни-
ната создава ретроспектив-
ни анализи до бескрај, за на 
крајот да заклучи дека има 
многу варијанти, кои можат 
да се случат. Но тие не се 
случуваат, ниту една од нив. 

А, тие повторно пуштаат во-
ловски рогови врз простачки-
от инает, кој во сојуз со скром-
ната интелигенција, повторно 
и повторно шпекулира со мож-
ности и со варијанти. 

� Ако ова се случи вака, ќе 
биде така, а ако, пак, се слу-
чи ова...

Такви се сите овие „експер-
ти“, кои танцуваат по работ 
на трансот, но никогаш не го 
достигнуваат поради нивни-
от калкулантски опортуни-
зам, кој не ги пушта на раат 
и ги исполнува со контину-
ирана скепса кон другите и 
катадневна параноја, што 
доаѓа од сограѓаните. 

� Не е битно дали се во право 
или не, битно е што држат тие 
за себе, дека се рационални и 

дека се секогаш во право. Тоа 
што ништо не можат да пред-
видат, никој не им го зема за 
зло, но тоа што упорно тврдат 
дека се најповикани и дека 
до сега сѐ погодиле, ги прави 
одвратни во нашите очи. 

� Кога ќе станете слуга на 
лагата, веднаш станувате 
непријатен и иритабилен. 
Вашите ставови се неприфат-
ливи и вознемирувачки. Ка-
рактерот ви станува напорен 
и пенетрантен, а нагонот за 
бегство го исполнува човека 
во вашето присуство. 

� Значи, без блефови, наполно 
сте прочитани и никој веќе 
не ви верува. Енергиите на 
галопирачката историја во 
процес ги надминува мож-
ностите за брза системати-
зација и коректни конклузии. 

� Нештата ги примаме ди-
ректно во крвотокот, неос-
етно доживуваме неочекува-
ни промени како под хипноза 
или, пак, на дрога. Одеднаш 
се случуваат најбизарни ис-
куства, од кои понекогаш 
паѓаме во најдлабок несвест. 

Ние, всушност, самите ста-
нуваме некаков сензор и ре-
ципиент на големите епски 
промени, кои го потресуваат 
светот, а особено западната 
цивилизација. 

А, кога тоа не било така? Сете-
те се само на незаборавниот 
„Сатирикон“ на Титус Петро-
ниус Арбитер. Низ ликот на 
Трималхион, мега-богаташ 

и поет, ќе ја видите душата 
на истиот систем, што владее 
и денес како што владеел и 
во тоа време пред околу две 
илјади години. 

� Во мојата куќа јас сум си 
поет! – ќе заклучи навредено 
мецената Трималхион (трипа-
ти среќен), кога еден од гости-
те, инаку Грк и поет, во целото 
свое пијанство и суета ќе по-
чне да ја критикува на најпо-
нижувачки начин поезијата 
на неговиот покровител, а мо-
жеби и господар во тоа време 
на робовладетелство. 

� За оваа дрскост фрлете го 
во фурната! – им заповеда 
Трималхион на своите те-
лохранители, а Гркот писка и 
моли за милост, лижејќи таму 
каде што плукал. 

� Сето ова се случува насе-
каде, и се случувало, и ќе се 
случува во сите времиња. 
Ретко кој херојски и пате-
тично, со исправен ‘рбет, 
влегувал во фурната.
 
Денес сите овие пермутации се 
случуваат на подолг рок. Демо-
кратијата ја затапува ефикас-
носта на причинско-последич-
ната динамика и реализација. 
Уште, пак, ако протагонистот 
знае да ги користи правните 
противречности и вакууми, то-
гаш навистина ќе ги растегне 
доцнењето на консеквенциите 
и казната во недоглед. 

Сепак, моментот ќе дојде, ко-
га-тогаш, но ќе дојде. Фатум. 
Во еден момент ништо нема 
да му помогне на должникот. 

Како и да е, тие моменти до-
аѓаат. Животот знае да биде 
трагичен, а ние зееме во овој, 
сѐ уште неразбирлив филм и 
по толку години. 

� А, што да се прави? Како да се 
совлада глупавата сентимен-
талност, која секогаш ни се 
удирала од глава, и како да им 
се укаже на полудените и ани-
мализирани, исфрустрирани 
и завидливи консумеристи, 
дека се идиотски жртви на 

измама, дека нема да има 
просечни плати од 500,- Euro 
x 2 = 1000,- Euro по фамилија, 
доколку двајцата членови 
работат, а ќе работат. Па, 
бесплатна радиодифузна так-
са – еј, некој добро избројал 
колку гадинки има во оваа 
држава. Па, наркокартелот 
во дружба со неолибералите 
и со исламистите. Каква ком-
бинација, најоддалечените 
по идеолошките и духовни 
принципи, се фатиле за уши 
и играат кретенско оро. 

� Гротескна глетка – би рекол 
претседателот Трамп, кој за-
талка во лавиринтот на Дла-
боката држава. 

� Може да има и Трета свет-
ска војна, ама СДСМ ќе на-
прави влада – рикаат тапири-
те, што го советуваат стадото 
симпатизери. Гласачката ма-
шина им доживеа тешка ха-
варија од појавата на злосреќ-
ната тиранска платформа, а 
посебно откако народот из-
лезе на улици, организиран 
од граѓанското движење „За 
заедничка Македонија“. 

Демек, тоа биле бранителите 
на криминалот. Така беседат 
и брмчат предавниците и 
идолопоклониците на веле-
предавникот. 

Отсекогаш сум се прашувал, 
што е пострашно, иако и две-
те категории дејствуваат 
аморално: криминалот или 
предавството?

Тука под поимот криминал се 
подразбира крадење пари, а 
предавството се однесува на 
целосно изневерување на ин-
тересите и на очекувањата на 
народот, што, конечно, гласал 
за вас, барем еден дел од него. 

Кон тоа, и во редовите на 
предавниците има толку 
осведочени крадци и кри-
миналци. „Конечно, сите се 
криминалци“ (според чар-
шијата и исфрустрираните 
таксисти), ама тие од СДСМ 
се и предавници, а тоа е голе-
ма разлика во квалитетот. �
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осигурувањето на насадите останува единствен начин на заштита
НИСКАТА ТеМперАТурА преДВреМе Го обрА оВошјеТо

Годинава ќе јадеме скапо 
овошје и тоа, најверојатно, 
ќе биде од увоз. Ниската 

температура регистрирана 
изминатиов период уништи го-
лем дел од штотуку расцветани-
те овошки, што во комбинација 
со измрзнувањето на израсто-
ците предизвикано од ниската 
температура зимава, може да 
има катастрофални последици 
за македонското земјоделство, 
но и за граѓаните што ќе имаат 
ограничена понуда за консуми-
рање домашно овошје. Најголема 
штета претрпеа јаболката, цре-
шите, сливите, кајсиите, малини-
те. Се очекува и преполовување 
на родот кај оревите, кој веќе 
имаа формирано мали плодови, 
a целосно е уништен родот на 
бадемите. Опасностите од проле-
тен мраз варираат од регион до 
регион. Фаталноста за овошките 
зависи и од местоположбата, но 
и од фазата на вегетација на др-
вото. Ако е затворена пупката, 
таа издржува и 20 степени под 
нулата, но ако е отворена или 
прецветана, може да настане 
измрзнување и на температура 
од нула степени Земјоделците 
велат дека доколку се задржи 
ниската температура, годинава 
ќе нема овошје. Се проценува 
дека цената на овошјето може 
да биде зголемена за 10 до 30 от-
сто, во зависност од конечната 
штета, која ќе може да се процени 
дури кога ќе се стабилизираат 
временските околности, сметаат 
стручњаците. Сепак, евидентно е 
дека родот ќе биде помал и дека 
ќе го наруши односот на понуда и 

на побарувачка што ќе се одрази 
врз цената на овошјето. Земјо-
делците се обидоа да заштитат 
дел од насадите со овошје со 
покривање на овошките, но тоа 
беше на мали површини и, во 
суштина, не влијаеше многу врз 
заштита на овошките, па крајни-
те резултати се очекува да бидат 
поразителни. Осигурувањето на 
насадите останува најсигурен 
начин за заштита, не на наса-
дите, туку на земјоделците, кои 
преку полисите можат да си ја 
покријат штетата, но овој облик 
на заштита од штета сѐ уште не 
е доволно искористен од страна 
на земјоделците.  

Надлежните апелираат за зго-
лемување на земјоделското оси-
гурување, кое во последно време 
станува неопходност. Бројките 
покажуваат дека од 2012 година, 
од кога владата субвенционира 
60 отсто од износот на полиса-
та за осигурување, забележано 
е значително зголемување на 
земјоделското осигурување во 
државата. Во последните години 
неповолните временски окол-
ности и климатските промени 
во светот и во земјава поттик-
наа сѐ повеќе земјоделци да ја 
користат оваа мерка. Но, нејзи-
ното користење, сепак, сѐ уште 
не е на задоволително ниво. Се 
верува дека земјоделците поу-
чени од ова последно искуство 
со измрзнување на насадите ќе 
почнат помасовно да ја користат 
оваа мерка. Премијата се плаќа 
на сумата на осигурување, која 
се утврдува врз основа на оче-

куваниот принос по еден хек-
тар и цената по еден килограм. 
Сумата на осигурување по еди-
ница површина помножена со 
вкупната површина претставува 
осигурена сума на која се при-
менува стапката на премијата.

�осигурувањето на посевите и 
на плодовите ќе го намали уда-
рот од климатските промени и 
ќе ги заштити земјоделските 
култури и приносите од опас-
ностите што се закануваат во 
различни сезони од годината 
- сметаат стручњаците. 

Владата веќе формираше коми-
сија за процена на штетите од 
ниската температура врз земјо-
делските култури и луѓето се 
веќе на терен за да направат 
процена колкави се штетите 
во сите региони.

Стручњаците велат дека постои 
начин на заштита од пролетни 
мразеви, но тој е многу скап и 
нерентабилен за наши услови. 

�Се обидувавме во текот на 
ноќта, кога температурата 
беше под нулата, да ги зашти-
тиме насадите со зачадување, 
односно со палење огнови и 
со запрашување, но залудно. 
применивме и други пре-
вентивни мерки како што е 
вештачка стимулација со би-
остимуланси, но и тоа не оче-
куваме да помогне.Годинава 
ништо нема да има од родот.
Состојбата во преспанскиот 
регион е катастрофална. И 
тоа што ќе остане како род ќе 
биде дефектно, деформирано 
јаболко без семки, со дефор-
мирана форма и неквалитет-
но.Автоматски тоа не оди за 
извоз, ќе има пониска цена, 
евентуално нешто ако се про-
даде како индустриско јабол-
ко – велат земјоделците.

Според УХМР, земјоделските 
производители можат да при-

менат мерки на заштита, со 
препарати против измрзнување 
или со класични методи со оро-
сување со вештачки дожд во пе-
риодот додека е температурата 
негативна, а тоа е периодот пред 
изгрејсонце, или со зачадување 
со палење растителни отпадоци 
непосредно во парцелите.

Во светот, пак, се гледа штети-
те во овошните насади предиз-
викани од мразевите по секоја 
цена да се избегнат или во 
голема мера да се ублажат со 
користење разни мерки за бор-
ба против нив. Прва мерка на 
која се оди е дренажа, односно 
одводнување, потоа ладење на 
растенијата за одложено цве-
тање. Исто така, може да се прска 
со фитохормони за да се одложи 
цветањето. Ако, пак, цветање-
то е веќе почнато, отпорноста 
на цветовите и заврзоците кон 
ниска температура може значи-
телно да се зголеми со прскање 
на овошките со специјални хе-
миски средства. Одржувањето 
на овошките во добра здрав-
ствена состојба и режењето на 
овошките ја подобруваат вегета-
тивната кондиција на овошките, 
а со тоа ја зголемуваат отпор-
носта кон ниската температу-
ра. Заштитата од болести, исто 
така, има значајно влијание. 
Есенското прскање со бакарни 
препарати, покрај фитосани-
тетското влијание, ја зголемува 
и отпорноста на овошките на 
зимските мразеви. Постојат и 
голем број директни мерки за 
борба со пролетните мразеви, 
како загревање на насадите, кој 
е најсигурен начин на борба со 
пролетните мразеви, но е многу 
скап и, практично, неприменлив 
за наши услови. Во развиените 
овоштарски земји се произведу-
ваат специјални печки за истата 
намена. Потоа прават загревање 
со мешање воздух, топол и ла-
ден, со хеликоптери и со ветер-
ници, замаглување на овошните 
насади, зачадување и слично. �
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надлежните апелираат за зголемување на земјодел
ското осигурување, кое во последно време станува 
неопходност. Бројките покажуваат дека од 2012 
година, од кога владата субвенционира 60 отсто од 
износот на полисата за осигурување, забележано е 
значително зголемување на земјоделското осигуру
вање во државата
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ВИЛИјАМ  
МАршАЛ

ЉуПчо  
ПАЛЕВСКИ

Случајот на Македонија, 
според мене, е одлична 
студија на случај за цели-
от свет за тоа како работи 

Сорос. Како што објави „Џудишал воч“, Македонија ги 
илустрира субверзивните тактики што ги користи 
Сорос за разгорување граѓанска војна преку финанси-
рање организации, медиуми, улични активисти што 
се впуштаат во уништување и во насилство против 
полицијата и граѓанските институции и организации, 
кои ќе обединат нихилистички анархисти со исла-
мистички бунтовници. Ерозија на суверенитетот и 
на независноста на земји се чини дека е животната 
дејност на Џорџ Сорос. Ние сочувствуваме со маке-
донскиот народ, предводен од страна на патриоти 
како претседателот Иванов, кој се бори против ова 
зло создадено од Сорос.

Изет Меџити е предмет 
околу изборен фалсифи-
кат на минатите локални 
избори, за што има и све-

доци и претседател на општинска изборна комисија 
и фалсификат потписник на општинската изборна 
комисија. Тоа стои во фиока кај Катица (Јанева). Про-
цесор на целата таа работа, локална, македонскиот 
процесор е Ленче Ристоска. За Теута (Арифи), исто 
така, големиот социјалдемократ од редовите на ДУИ 
постои конкретен, веќе документиран предмет каде 
транспортот на ученици во Тетово чини колку во 
Битола, каде што имаше домашен притвор и, исто 
така, критикуван и покриен со истраги, транспорт во 
Струмица. Значи, колку што чинат заедно Струмица 
и Битола, толку е транспортот на ученици на Теута 
Арифи во Тетово. Нема кривична пријава, нема проце-
сирање. Тоа е тој главен алат на Џес Бејли за креирање 
политички состојби и резултати.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
руждИ  
ЛАТА

Ако Заев го повика 
господинот Чауш да 
живее во неговата 
населба, можеби и ќе се согласи, ако го повикаат 
да живее во Берн каде што промовираше конфе-
деративна Македонија, можеби и ќе појде, ако го 
повика Рама во Тирана во борба за власт, можеби 
и ќе прифати, но не верувам дека некогаш Заев ќе 
прифати да живее во Тетово.

АНТоНИо 
МИЛошоСКИ

Единствена надеж за 
иднината на Дебар е 
патот на Арбер, ама 
не заборавајте кога ќе се изгради патот на Ар-
бер, ние ќе заборавиме на другите, крвта и 
душата ни се во Тирана. Ние имаме многу луѓе 
во Тирана, само еден податок ќе ви споменам, 
во Тирана има 150 доктори на науки само од 
Дебар и Дебар полека станува населба на Тира-
на. Нашиот сон, верувам, полека се реализира 
и од причина што на инстиктивен начин, кога 
управуваме едно возило, секогаш раката оди 
десно, накај Тирана, накај Албанија, тоа ни е 
носталгија што ја имаме во душата, во чувства-
та, во убедувањата, свеста итн.

МИрКА 
ВЕЛИНоВСКА

Го разбирам Бејли што се 
обиде по сослушувањата 
да пласира во Македо-
нија лажна вест, порака 

од Стејт департментот. Така функционира очајник. 
Се надева дека може да избега од пишаното.

Кога зборуваме за 
мешање на странски 
фактор, досега сме 
немале поголемо мешање од тоа со тиранската 
платформа. Од 2001 година, па наваму немаме 
видено поголемо мешање во внатрешните работи 
на Република Македонија, и тоа беше направено 
директно и безобразно.

оЛИВЕр  
АНдоНоВ
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лу ва во „Сло бо ден пе чат“ и 
на „Плус ин фо“.

Исто тол ку не су штин ска е и 
ти ран ска та пла тфор ма.

� Не ја чи тав ти ран ска та 
пла тфор ма и ја сме там за 
не су штин ска за да би де 
те ма во овој мо мент, не се 
за ни ма вав со чи та ње во 
ви стин ска смис ла на збо-
рот, ја прег ле дав и ја знам 
неј зи на та со др жи на и тоа 
е чи та ње ко га ка ко чи та те 
вес ник. ја прег ле дав, зна чи 
јас сум про фе сор и јас под 
чи та ње по драз би рам да се 
сту ди ра - ве ли Гр чев.

За мис ле те си, Гр чев по влеч-
ки из ле гу ва во 23 ча сот да го 
про ше та ку че то и на кол пор-
те рот му по да ва грст же ле зо: 
Дај два ти ран ски за бав ника 
и „Теа мо дер на“ за ќер ка ми. 
Се ка ко, про чи та ни те ти ран-
ски за бав ни ци ќе ги ко ри сти 
за пот па лу ва ње на пр во мај-
ска та ска ра.

� пр во не ка ста не вла ди на 
про гра ма, па за кон, па ќе 
ди ску ти ра ме за ти ран ска та 
пла тфор ма - ве ли про фе со-
рот. Пр во не ка из го ри, па ќе 
го гас не ме, со дру ги збо ро ви.

Струч ња кот ан га жи ран од 
Ка ти ца Ја не ва и пре тсе да тел 
на Со ве тот на ин те ле кту ал-
ци на СДСМ гор до истак на 
де ка стои зад си те на вре ди 
што во пос лед ни от пер и од 
ги на пи ша во сво и те ко-
лум ни и до да де де ка тие ги 
пи шу ва во функ ци ја на пре-
тсе да тел на Со ве тот.

Во ед на од сво и те ко лум-
ни Гр чев за гра ѓа ни те што 

Ко лум нист, по ра не шен 
гра до на чал ник на оп-
шти на Цен тар, еден од 

лу ѓе то што ја со чи ну ва ат 
ин те ле кту ал на та стру кту-
ра на СДСМ, пре тсе да тел на 
Со ве тот на ин те ле кту ал ци 
на СДСМ. Спа ѓа во ре дот на 
ја стре би те или ек стрем ни 
стру кту ри во вр вот на СДСМ, 
или тоа што е До налд Трамп 
за ре пуб ли кан ци те, тоа е Ми-
рос лав Гр чев за СДСМ. Со 
оваа пом пез на нај а ва но ви-
на рот и ана ли ти чар Ва ско 
Ефтов ќе ја отво ри пос лед-
на та еми си ја „Во Цен тар“, во 
ко ја единс твен го стин ќе му 
би де ток му про фе со рот Ми-
рос лав Гр чев.

Ефтов ги нај а ву ва ше е сет те 
ми ну ти ка ко твр до, ин тен-
зив но и мно гу до бро ин терв-

Роден во:   
1955 година во Скоп је

Про фе си ја:   
ар хи тект, гра фич ки ди зај нер, 
ка ри ка ту рист

ју - и со пра во - за што пред 
нас се отво ра ин терв ју што 
мно гу до бро, без ме та фо ра, 
со збо ро ви те на еден друг 
про фе сор, про фе со рот Љу-
бо мир Цу цу лов ски, ќе ни ја 
по ка же „гр до ста на ду хот 
ина умот“ на ин те ле кту ал-
на та ели та на СДСМ.

Да оди ме ре дум.

По ло ви на ми ну та иг но ри-
ра ње и исто тол ка во ин си-
сти ра ње на но ви на рот за да 
од го во ри про фе со рот Гр чев, 
кој по тек ну ва од пар ти зан-
ско се мејс тво, ве ро јат но ед-
но од мно гу те што вр ше ле 
„ге но цид врз Ал бан ци те“, 
де ка му пре чи скан ди ра-
ње то „Убиј ка у ра“. Но, тоа и 
не е су штин ско, ве ли про-
фе со рот, за што скром но ста 
и ит но ста на си ту а ци ја та не 
доз во лу ва ат тоа што не му 
му пре чи да има зна че ње. 
Не го во то мис ле ње не ма ло 
зна че ње во овие те шки де-
но ви за Ма ке до ни ја, иа ко тој 
ин тен зив но глас но раз мис-

про те сти ра ат за за ед нич ка 
Ма ке до ни ја пи шу ва де ка се 
„хи бер ни ра ни кре те ни“, а 
во ин терв ју то ги по твр ду ва 
и, се ка ко, ги бра ни сво и те 
кре а тив ни изб ли ци на инс-
пи ра ци ја.

� Тоа е по им за те шко 
мен тал но за о ста нат или 
бо лен чо век, но го за гу бил 
ме ди цин ско то зна че ње и 
се га има са мо ме та фо рич-
но зна че ње - истак ну ва пр-
ви от чо век на Со ве тот на 
ин те ле кту ал ци на СДСМ, кој 
стои зад се кој збор што го 
на пи шал.

Ско то ви, кре те ни и кри ми-
нал ци, ма фи ја шко-пар ти ска 
др жа ва со фа ши стич ко иде-
о ло шко уда ре ние, ара мии, 
крад ци и ни штож ни ци, де-
ви јант ни кри ми нал ни умо ви 
- сѐ са де ме та фо ри.

� Та ка, ко га не ко го ќе уд-
риш, ти не си го удрил, ту ку 
тоа би ло са мо ме та фо ра. 
Ко га не што ќе укра деш 
или не ко го ќе уби еш, ти 
ни што не си украл, уште 
по мал ку не ко го си убил, 
би деј ќи сѐ е тоа ме та фо ра. 
Зна чи, кра де те и уби вај-
те, на вре ду вај те и вул га-
ри зи рај те кол ку ви ду ша 
са ка, би деј ќи си те тие не-
шта се са мо ме та фо ри. И 
Хит лер, за ед но со сво и те 
на ци сти, ко га дру ги те, по-
и на кви те од нив, ги но се-
ше во гас ни ко мо ри, не ги 
но се ше во гас ни ко мо ри, 
би деј ќи и Хит лер, ка ко и 
се кој нат про се чен ин те-
ле кту а лец, се од не су вал 
ме та фо рич но. Тој, са мо 
ка ко ме та фо ра, ги тре бел 
евре и те, Сло ве ни те, ро ми-
те, по и на кви те. Се то ова, 
по чи ту ва ни, го на у чив од 
про фе со рот Ми рос лав Гр-
чев, кој е са мо ме та фо ра 
на про фе сор би деј ќи ни-
што на овој свет не е ни што 
дру го, освен ед на го о о ле ма 
ме та фо ра! Ду ри ни ка ри-
ка ту ра та не е ка ри ка ту-
ра, ни ту е ка ри ка ту ра на 
ка ри ка ту ра та. Не, и таа е 
ме та фо ра - се згро зу ва про-
фе со рот Цу цу лов ски.  � (р.р.)

Ми рос лав Гр чев

КРЕ ТЕн, МЕ ТА Фо РА И 
ТИ РАн СКИ ЗА БАВ нИК
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К ан ди да тка та Ма рин ле 
Пен се за ла га за на ци о-
на ли зам, а кан ди да тот 

Ема ну ел Ма крон е ин тер на ци-
о на лист по тер кот на Ба рак Оба-
ма и на Џа стин Тру до.

Спо ред пр вич ни те ре зул та ти 
од пр ви от круг од из бо ри те, 
Ма крон има осво е но 23,7 про-
цен ти од гла со ви те, до де ка Ле 
Пен осво и ла 21,7 про цент. Тие 
ќе се со о чат во вто ри от круг од 
из бо ри те, кој ќе се одр жи на 7 
мај. Ни ту еден од дру ги те де-
вет кан ди да ти што се бо реа во 
не де ла та не до би по ве ќе од 20 
про цен ти под др шка. Ле Пен са ка 
да ста ви крај на до се лу ва ње то 
во Фран ци ја ве леј ќи де ка зем-
ја та е пре пол на.

Ма крон е фа во рит за по бе да во 
вто ри от круг, но, се раз би ра, ан-
ке ти те мо же и да згре шат.

Двај ца та се ар хе ти по ви на но ва та 
гло бал на бор ба што ја за ме ну ва 
ста ра та ле ви чар ско-дес ни чар-
ска па ра диг ма. Нив ни те ре ак ции 
по те ро ри стич ки от на пад во че-
твр то кот на Ели сеј ски те по ли ња 
во Па риз, за кој ИСИС ја пре зе де 
од го вор но ста, ги при ка жу ва ат 
нив ни те ста во ви.

По на па дот, Ма крон пра ша на 
фран цу ско то ра дио да ли те ро-
риз мот е но ва та нор мал на на 
ко ја Фран цу зи те мо ра да се на-
вик нат.

- оваа за ка на, овој не про цен-
лив проб лем, е дел од на ши от 
се којд не вен жи вот и ќе би де 
дел и во го ди ни те што до а ѓа-
ат - ре че Ма крон.

Ле Пен из ја ви де ка ќе ги де пор-
ти ра си те на ли ста та под др жу-
ва чи на те ро риз мот, ду ри и тие 
што се ро де ни во Фран ци ја, и 
де ка ќе ги за тво ри си те џа мии 
и фран цу ски те гра ни ци.

Ле Пен го пред во ди крај но дес-
ни чар ски от На ци о на лен фронт, 
ос но ван од неј зи ни от та тко, 
Жан-Ма ри ле Пен, ко го таа го 
за ме ни за да ја де мо ни зи ра пар-
ти ја та, по го ди ни на ан ти се мит-
ски и рас и стич ки из ја ви од не го.

СВеТ

во Фран ци ја во не де ла та се одр жаа пре тсе да тел ски из бо ри под 
из вес на опас ност од ис лам ски те ро ри зам, при што оста наа двај ца 
кан ди да ти од спро тив ни те кра е ви на она што ста на но ва иде о ло шка 
бор бе на ли ни ја на на ша та ера: на ци о на ли зам про тив гло ба ли зам  
по ра ди не до стиг од по до бри ус ло ви

Пр ви от круг - удар  
за естаб лиш мен тот

пре ТСе ДА Тел СКИ ИЗ бо рИ Во ФрАН цИ јА
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Ма крон го ос но ва ше дви же ње-
то „Ен Марш“ отка ко слу же ше 
ка ко ми ни стер за еко но ми ја 
за акту ел ни от со ци ја ли стич ки 
пре тсе да тел Фран соа Оланд.

Нив на та по бе да зна чи и це-
лос но рас па ѓа ње на две те 
пар тии што најм но гу би ле на 
власт отка ко ге не рал Шарл 
де Гол ја соз да де фран цу ска та 
Пет та Ре пуб ли ка во 1958 го-
ди на, дес ни чар ски те го ли сти 
и ле ви чар ски те со ци ја ли сти. 
Единс тве ни от иск лу чок на 

овој дво пар ти ски си стем бе-
ше из бо рот на цен три стич ки от 
пре тсе да тел Ва ле ри Жи скар 
Де стен во 70-ти те го ди ни на 
ми на ти от век.

Би деј ќи Ма крон и Ле Пен до-
а ѓа ат од пар тии без го ле ми 
по ли тич ки ос но ви, ма ла е ве-
ро јат но ста де ка кој би ло од 
нив ќе има ко рист од за ко но-

дав но то мно зинс тво што ќе 
про из ле зе по из бо ри те на 11 
и на 18 ју ни. Се пак, го ле ми се 
оче ку ва ња та де ка Ма крон ќе 
ус пее да со бе ре под др жу вач ка 
ко а ли ци ја ако по бе ди на пре-
тсе да тел ски те из бо ри во мај.

Очиг лед но е де ка по ли ти ка та 
и ста во ви те на Ле Пен ли чат на 
тие на пре тсе да те лот До налд 
Трамп. Трамп пред не кол ку де-
на пред ви де де ка те ро ри стич-
ки от на пад ќе оди во при лог 
на Ле Пен.

Ле Пен, 48 го ди ни, са ка да ја 
пов ле че Фран ци ја од шен ген-
зо на та со ста ве на од 26 европ-
ски зем ји и од за ед нич ка та 
ва лу та на Европ ска та уни ја, 
евро то.

Но, таа, исто та ка, е во бли зок 
од нос со ру ски от пре тсе да тел 
Вла ди мир Пу тин, од ко го  ад-
ми ни стра ци ја та на Трамп се 

оби ду ва да се од да ле чи. Ле 
Пен из ја ви де ка ќе раз мис ли за 
пов ле ку ва ње на еко ном ски те 
санк ции врз Ру си ја до кол ку би-
де из бра на. Неј зи на та кам па ња 
има ко рист од ру ски те бан кар-
ски кре ди ти и од под др шка та 
од огром на та про па ганд на им-
пе ри ја на Пу тин.

Ма крон, 39 го ди ни, е кан ди-
да тот што најм но гу од го ва ра 
на сти лот на Ан ге ла Мер кел, 
моќ на та кан це лар ка на Гер-
ма ни ја. Од 11 кан ди да ти што 

се бо реа во не де ла та, Ма крон 
најб ли ску ја одра зу ва цвр ста та 
под др шка на Мер кел за сил-
на и про ши ру вач ка Европ ска 
уни ја, неј зи на та по ли ти ка за 
ими гра ци ја та и неј зи на та жел-
ба да се за др жат еко ном ски те 
санк ции врз Ру си ја. Не го ви те 
ве ту ва ња за во ве ду ва ње еко-
ном ски ре фор ми, исто та ка, му 
од го ва ра ат на Бер лин.

Од бив но ста што Мер кел ја 
чув ству ва кон Ле Пен е тол ку 
сил на што во не де ла та „Еко но-
мист“, спом ну вај ќи го име то на 
гер ман ски от ми ни стер за над-
во реш ни ра бо ти, за бе ле жи де-
ка не по стои да то те ка што се ди 
зак лу че на во фи о ка не ка де во 
„Ау свер ти гес амт“ со пла но ви 
до кол ку по бе ди Ле Пен.

Но, ду ри и Фран ци ја пред во де-
на од Ма крон мо же да со ра бо-
ту ва со ад ми ни стра ци ја та на 
Трамп. На при мер, Па риз мо же 

да на пра ви слу чај во Бе ла та ку-
ќа де ка неј зи ни те вој ни ци во 
Афри ка се којд нев но се бо рат 
про тив те ро риз мот во ме сто то 
што се чи ни де ка ќе би де след-
на та бор бе на ли ни ја за ИСИС и 
за Ал Ка е да. Го ле ма е ве ро јат но-
ста де ка ад ми ни стра ци ја та на 
Трамп во тој по тфат ќе ја сме та 
за парт нер Фран ци ја ду ри и ако 
е пред во де на од Ма крон.

И по крај нив ни те раз ли ки, Ле 
Пен и Ма крон има ат не кои 
слич но сти. И двај ца та се го-
ле ми вла ди ни ти по ви.

Ле Пен е шам пи он за јав ни ус-
лу ги, са ка да во ве де да но ци 
за ком па ни и те за над во реш ни 
ус лу ги и да ја сме ни ра бот на та 
не де ла на Фран цу зи те од 35 ча-
са. Таа, исто та ка, од би ва да го 
на ма ли го ле ми от број др жав ни 
служ бе ни ци.

Ма крон ве ли де ка са ка фле кси-

бил ност за мла ди те Фран цу зи 
што се од не су ва до ра бот на та 
не де ла и ве ли де ка ра бот на та 
не де ла за лу ѓе то над 50 го ди-
ни мо же да се на ма ли на 32, па 
ду ри и на 30 ча са.

- Зо што да не? - ве ли тој.

Ма крон, исто та ка, са ка да 
по тро ши до пол ни тел ни 50 

ми ли јар ди евра за вре ме на 
прет стој ни от пе тго ди шен пре-
тсе да тел ски ман дат. Тој са ка 
бу џет за евро зо на та и ми ни-
стер за фи нан сии. Тој не ма да ја 
зго ле ми ста рос на та гра ни ца од 
62 го ди ни за оде ње во пен зи ја, 
но ба рем не ма ни да ја на ма ли 
на 60 го ди ни, ка ко што ве ту ва 
Ле Пен.

Не ма сом не ние де ка со тоа 
што ги из браа овие двај ца 
кан ди да ти, фран цу ски те гла-
са чи го отфр ли ја по ли тич ки-

от естаб лиш мент. Ако из бо рот 
на Трамп зна че ше де ка аме ри-
кан ски те гла са чи го отфр ли ја 
естаб лиш мен тот од источ ни от 
брег, то гаш фран цу ски те гла-
са чи фр ла ат мо ло то ви ко кте-
ли врз фран цу ска та по ли тич ка 
кла са. 

СВеТ

Из вор: „Деј ли сиг нал“
Пре вод: Ана Цве та но ска
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Ве ле пре ДАВ НИ цИ Те Во ИСТо рИ јА ТА

Хусеин Хакани – човекот што го понижи Пакистан  
и им помогна на САД да го елиминираат Бин ладен
Хусеин Хакани е пакистански државник, стручњак за јужна 
Азија, новинар, академик, политички активисти поранешен 
амбасадор на Пакистан во Шри Ланка и во САД, но во 
2011 година е отповикан од САД поради дипломатски 
спор меѓу двете земји. Автор е на две книги „Пакистан: 
Меѓу џамијата и армијата“ и „величествени илузии: 
Пакистан, САД и долгата историја на недоразбирање“. 
негови анализи биле објавувани во „волстрит џурнал“, 
„Њујорк тајмс“, „Форин аферс“ и „Форин полиси“. тој е 
актуелен виш научен соработник и директор за јужна и 
Централна Азија на институтот „Хадсон“ во вашингтон 
и коуредник на списанието на институтот „трендови во 
исламската идеологија“. во брак е со портпаролката на 
пакстанскиот претседател Фараназ испахани

Испреплетена 
новинарска и  
политичка кариера 
Роден е на 1 јули 1956 година во 
Карачи. Во родниот град студи-
рал класични исламски студии, 
но добил и модерно образова-
ние во областа на меѓународ-
ните односи. Често ја посетувал 
библиотеката на американскиот 
конзулат и се запознал со амери-

канската историја, но добил и 
проамерикански погледи. 

Хакани ја почнал политичка-
та кариера на Универзитетот 
во Карачи. Се приклучил на 
студентското крило Ислами 
џамилат-е-талаба (една од 
најголемите и најорганзирани 
студентски организации во Па-
кистан, која пропагира ислам) 
на Џамаат-е-ислами (исламис-

тичка партија во Пакистан, ос-
нована во Индија, која се зала-
га за панисламизам и е против 
отцепувањето на Пакиситан од 
Индија) и станал претседател 
на Студентската унија. 

Професионално се ангажирал во 
1980 година, како дописник на 
радиото на „Гласот на Америка“. 
Во овој период тој пишува мно-
гу за муслиманите во Кина и во 
Источна Азија и за исламското 
политичко движење. Подоцна, 
како дописник на економски 
весник од Далечниот Исток пи-
шувал за граѓанската војна во 
Авганистан и здобил длабоко 
познавање на целите на џихадот 
на милитантните исламистички 
групи. Како новинар-дописник 
работел до 1988 година, а потоа 
направил блескава кариера во 
владата на Пакистан. Работел 

како советник на тројца пакис-
тански премиери: Гулам Мус-
тафа Џатоја, Наваз Шариф и 
Беназир Буто. Од 1992 година 
до 1993 година бил амбасадор 
во Шри Ланка. Во 1999 година 
бил протеран во егзил поради 
критичкиот однос кон владата 
на тогашниот претседател Пер-
вез Мушараф. Од 2004 година до 
2008 година предавал меѓуна-
родни односи на Бостонскиот 
универзитет, а во април 2008 
година бил назначен за амба-
садор на Пакистан во САД, но 
бил отповикан по инцидентот 
„Мемогејт“, во кој бил обвинет 
дека не направил доволно за 
заштита на интересите на Па-
кистан. Како проамерикански 
амбасадор во Вашингтон, Ха-
кани обезбедил визи за голем 
број американски оперативци 
да влезат во Пакистан, според 

инструкциите од Исламабад, со 
што овозможил да биде убиен 
Осама бин Ладен. Тој поднесе 
оставка во 2011 година поради 
контроверзноста на „Мемогејт“.

Тајниот меморандум и 
отповикувањето
Околу една недела по нападот 
на Бин Ладен, Хагани, наводно, 
побарал од Пакистан, амери-
канскиот бизнисмен Мансур 
Ијаз да им пренесе порака на 
Американците, по барање на 
претседателот Зардари, дека па-
кистанската армија планира да 
интервенира. Ијаз го открил ова 
во колумна во „Фајненшл тајмс“ 
во октомври 2011 година, како 
и тоа дека пораката е доставена 
во меморандум без датум и пот-
пис испратен до адмирал Мајкл 
Мулен, претседателот на здру-
жениот генералштаб на амери-
канските воени сили. Подоцна, 
од меморандумот објавен на 
прес-конференција, се дозна-
ва дека, меѓу другото, авторот 
зборува за „единствен прозо-
рец на можности“ за цивил-
ната влада да добие превласт 
поради учеството на војската 
во аферата „Бин Ладен“. Спо-
ред Ијаз, војската имала намера 
да организира државен удар 
за да го испере срамот од пре-
давството на Бин Ладен, и тој 
го подготвил меморандумот во 
соработка со Хакани. 

Хакани поднел оставка, но неги-
рал дека го напишал меморанду-
мот. Тој бил повикан во Пакистан 
и обвинет за велепредавство. 
Врз основа на петиција Врхов-
ниот суд на Пакистан почнал 
истрага,  истрага се водела и во 
Парламентот на земјата. 

Врховниот суд на Пакистан фор-
мирал комисија што требало да 

ги испита обвинувањата про-
тив него. Според извештајот на 
комисијата, кој бил издаден во 
јуни 2012 година, Хагани беше 
прогласен за виновен за пишу-
вањето на меморандум со кој се 
повикува директна интервен-
ција на САД во Пакистан. 

Додека траела истрагата на Ха-
гани не му било дозволено да ја 
напуштат земјата. Тој побарал 
засолниште во претседател-
ската палата, а подоцна и во 
резиденцијата на премиерот 
тврдејќи дека добивал закани 
од екстремистички групи што го 
обвинуваат за предавство. 

Во јануари 2012 година Врховни-
от суд на Пакистан му дозволил 
да ја напушти земјата. Комисија-
та ја завршила истрагата и во 
извештајот пишува дека Хака-
ни, навистина, е автор на мемо-
рандумот со кој се поткопува 
безбедноста на земјата, а освен 
тоа го довел во заблуда Ијаз да 
поверува дека меморандумот 
има одобрение од пакистански-
от претседател. Во извештајот 
на Комисијата пишува дека „Ху-
сеин Хакани не бил лојален на 
Пакистан“ додека ги пишувал 
меморандумот. � K.M.



на стари години нема  
здрав човек

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

Д-р ИреНА ВИТАНоВСКА, СПЕЦИЈАЛИСТ ПО СЕМЕЈНА ПРАКТИКА здрАВjе

Р ечиси нема здрав човек 
на стари години. Возрас-
ните лица во поодмина-

ти години често не се свесни 
дека се во таква состојба и ве-
лат дека се млади, способни и 
можат да ги извршуваат сите 
работи со ист елан и жар како 
порано.

Но, душата, можеби, е млада, 
но телото остарело. Тие мислат 
дека можат сѐ и тука се случу-
ваат инциденти. Тешко им е да 
поминат улица, да пазарат, да 
одат в банка, да извадат пари 
од банкомат. Староста може да 
биде убава ако сме свесни дека 
луѓето остареле и се со нама-
лени физиолошки функции, но 
треба да им се обезбеди квали-
тетен живот, вели во разговор 
за „Република“ доктор Ирена 
Витановска, специјалист по 
семејна практика.

Најчесто, во домовите за ста-
ри лица се применуваат две 
програми – за згрижување и за 
нега на корисници, кои можат 
да се грижат за себе, односно 
корисници што имаат одреден 
степен на независност, како и 
програма за згрижување и за 
нега на лица на кои им е по-
требна целосна нега и грижа. 
Тие лица имаат потреба од се-
којдневна помош при јадење, 
облекување, одржување лич-
на хигиена и кај овие корисни 
задолжително се применува 
физикална терапија. Во оваа 
категорија се сместени лица 
со деменции, мозочни и срцеви 
удари, хронични заболувања. 
За нив се грижи тим составен 
од лекар, медицински сестри, 
физиотерапевт, негувателки.

Невозможно е да има сосема 
здрав човек на стари години. 
Многу е веројатно дека ќе се 
појави дементност, проблем со 
простата кај мажите, или, пак, 
парализа по претрпен удар, 
проблеми со кардиоваскулар-
ниот систем, потоа со хронич-
на опструктивна белодробна 
болест. Староста како состојба 
не е лесна. Затоа е потребен 
24-часовен надзор за стари 
лица, смета д-р Витановска.

 што сѐ подразбира грижата 
за стари лица?
ВИТАНоВСКА: Грижата за ста-
ри лица подразбира комплет-
на социјална и здравствена 
грижа, сместување во дом за 
стари лица. Во домовите има 
лица за кои домашните не мо-
жат да се грижат, а кои се во 
тешка здравствена состојба. 
Поради тоа, во домовите по-
стои комплетна медицинска 
екипа составена од медицин-
ски лица, физеотерапевти и од 
негувателки. Воспоставен е и 
хигиенско-диететски режим.

 Кои се најчестите пациенти 
во домовите за стари лица?
ВИТАНоВСКА: Има различни 
пациенти, со различна дија-
гноза. Најчесто тоа се пациен-
ти што не можат да ги чуваат 
дома, а им е потребна 24-ча-
совна нега и заштита. Тоа се 
пациенти што по мозочен удар 
остануваат парализирани, по-
тоа пациенти што имаат деме-
нција и не знаат каде се наоѓа-
ат. Ним им е потребна редовна 
терапија. Дел од пациентите 
се подвижни, меѓутоа нивни-
те роднини се во странство и 
тогаш на домашните им е по-
сигурно старите лица да би-
дат сместени во домови и на 
тој начин да ги заштитат. Има 
случаи во практиката кога, на 
пример, едно возрасно лице 
во поодминати години е фи-
ксирано на идејата да пали 
гас. Тоа не може да се грижи 
ниту за себе, ниту за други 
лица. Може да ја запали цела 
зграда, на пример. Затоа е по-
добро да биде сместено во дом 
или да има 24-часовна грижа 
и заштита.

 постои ли возрасна граница 
на пациентите што се во до-
мовите за стари лица?
ВИТАНоВСКА: Кога станува 
збор за болест, не постои во-
зрасна граница. Некои се раз-
болуваат и порано, а нема кој 
да се грижи за нив. Затоа се 
потребни вакви установи каде 
што стручни лица може да се 
грижат за нив. Негата е за долг 
период. Но, во некои домови за 
стари лица можно е да згрижу-
ваат лица на дневна основа. 
Има пример со еден случај каде 
што човекот не се ориентира 
во време и во простор. Секое 
утро го носат пред семејството 
да замине на работа, а го зема-
ат пред крајот на денот.

 Тешка ли е староста?
ВИТАНоВСКА: На стари годи-
ни речиси нема здрав човек. 
Старите луѓе се специфични. 
Кај нив е намален слухот, ори-
ентацијата во време и во прос-
тор, намалено им е движењето, 
координацијата на движењата 
е забавена, лесно може да ис-
пушти некој предмет од раце. 
Сите имаат некои недостатоци. 
Основно е што е намален слу-
хот и имаат слаба ориентација. 
Староста е физиолошка состој-
ба, која е нормална. Во старост 

се случува намалување на сите 
телесни функции со текот на 
годината. Невозможно е да има 
сосема здрав човек на стари 
години. Многу е веројатно дека 
ќе се појави дементност, про-
блем со простата кај мажите, 
или, пак, парализа или удар, 
проблеми со кардиоваскулар-
ниот систем, потоа со хронич-
на опструктивна белодробна 
болест. Староста како состојба 
не е лесна. Затоа е потребен 
24-часовен надзор за стари 
лица.

 Свесни ли се старите лица за 
состојбата во која се наоѓаат?
ВИТАНоВСКА: Кај старите 
луѓе не постои свесност дека 
се наоѓаат во таа состојба. Се-
којпат велат: Јас можам, млад 
сум! Душата, можеби, е млада, 
но телото остарело. Тие мислат 
дека сѐ можат и тука се случу-
ваат инциденти. Тешко е да ја 
помине улицата, да пазари, да 
оди в банка, да извади пари 
од банкомат. Има пациенти 
што ги загубиле и кредитни-
те картички. Староста може 
да биде убава ако сме свесни 
дека луѓето остареле и се со 
намалени физиолошки функ-
ции, но треба да им се обезбеди 
квалитетен живот. 

Кај старите 
луѓе не постои 
свесност дека 
се наоѓаат во 
таа состојба. 

Секојпат велат: 
Јас можам, млад 

сум! Душата, 
можеби, е 

млада, но телото 
остарело. Тие 
мислат дека сѐ 
можат и тука 
се случуваат 
инциденти

Старите луѓе се специфични. кај нив е намален слухот, 
ориентацијата во време и во простор, намалено им е 
движењето, координацијата на движењата е забавена, 
лесно може да испуштат некој предмет од раце. Сите 
имаат некои мани. Староста е физиолошка состојба, 
која е нормална, вели Витановска, специјалист по 
семејна практика
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КулТуРА

Се кој ви стин ски пи са тел е на стра на та на прав да та и на ви
сти на та и тре ба да се из бо ри за нив. но, за жал, ре тко кој го 
слу ша нив ни от глас. Сме там де ка пи са те ли те се са мо ли ца 
што нај че сто оста ну ва ат на мар ги ни те ка ко при друж ни ве
сти во де лот за кул ту ра, што е ре зул тат на оп шта та кри за на 
про ду хо ве но ста во све тот, сме та Сто ја нов ски

 ДА Вор СТо јА НоВ СКИ, пИ СА Тел, До бИТ НИК НА НАГ рА ДА ТА 
 „ро МАН НА Го ДИ НА ТА“ НА „уТ рИН СКИ ВеС НИК“

Вре ди да  
се пи шу ва  
за се кој  
чи та тел
Раз го ва ра ше |  Але ксан дра М. Бун да лев ска
Фото |  Мо ни ка Сто ја нов ска

Да вор Сто ја нов ски (30) е ово го-
диш ни от до бит ник на на гра да та 
„Ро ман на го ди на та“ на „Утрин-

ски вес ник“. Сто ја нов ски ја до би на-
гра да та за сво јот втор ро ман „Со би ра-
чи на пе пел“ во из да ние на „Или-или“, 
а пред че ти ри го ди ни со „Не нас ло ве на 
ме се че ва со на та“ вле зе ме ѓу нај се ри-
оз ни те кон ку рен ти за на гра да та.

�  Вре ди да се пи шу ва за се кој од де-
лен чи та тел иа ко мал ку е раз о ча-
ру вач ки што чи та ње то дра стич но 
опа ѓа во на ши те сре ди ни. Но, вре ди 
да се пи шу ва, ток му за тоа што има 
лу ѓе на кои зна еш де ка ро ма нот им 
е со ста вен дел од жи вот на та над-
град ба – ве ли Сто ја нов ски во раз го-
во рот за „Ре пуб ли ка“.

� че сти тки за на гра да та „ро-
ман на го ди на та“ за „Со би ра-
чи на пе пел“, кој е Ваш втор 
ро ман. пред че ти ри го ди ни со 
пр ви от ро ман „Не нас ло ве на 
ме се че ва со на та“ вле го вте ме-
ѓу нај се ри оз ни те кон ку рен ти 
за оваа на гра да. Ка ков ро ман 
е „Со би ра чи на пе пел“? 
СТо јА НоВ СКИ: Би ре кол де ка е 
ди на ми чен и со вре мен ро ман со 
цвр ста стру кту ра. Но сеч ки от на-

град, а јас би ре кол и де ка не е 
да ле ку од ви сти на та. Во оп што, 
гра дот во мно гу ас пе кти до би 
ка ри ка ту рал ни цр ти. 

�  Се по ја ви ја ед на но ва ге не ра-
ци ја пи са те ли и по е ти чи и што 
кни ги се пе ча тат, се ку пу ва ат, 
се пре ве ду ва ат и ста ну ва ат 
дел од ан то ло гии. До ко га ќе 
се де лат пи са те ли те на мла ди 
и на ста ри? Да ли Ви пре чи таа, 
ус лов но ка жа но, по дел ба?
СТо јА НоВ СКИ: Ми пре чи и мал-
ку ме чу ди. Имам 30 го ди ни и 
ре чи си ни ко гаш не про пу шта-
ат да истак нат де ка сум млад. 
Не знам на ко ја во зраст се гу би 
овој епи тет и да ли по тоа сле-
ду ва друг (на при мер: по стар 
пи са тел). Отсе ко гаш сме тав де-
ка оваа при да вка се ко ри сти и 
ка ко опо ме на, а не ко гаш мо же 
да им слу жи на одре де ни ли ца 
и ка ко ома ло ва жу ва ње. Пред 
не кое вре ме, пак, во ед на ста-
ти ја, за бе ле жав де ка еден пи са-
тел на приб лиж на во зраст ка ко 
мо ја та, не бе ше на пи шан ка ко 
пом лад, за раз ли ка од ме не, па 
тоа до пол ни тел но ме на те ра да 
по мис лам за при ро да та на оваа 
ка ра кте ри за ци ја. Нај пос ле, де-
ло то е тоа што е важ но и тре ба 
да би де во фо кус при чи та ње то 
и ана ли зи ра ње то кни жев ност, а 
не авто ри те. Чо век, ед но став но, 

се пи шу ва, ток му за тоа што има 
лу ѓе на кои зна еш де ка ро ма нот 
им е со ста вен дел од жи вот на та 
над град ба. Огром но е за до волс-
тво то ко га ро ма нот ќе стиг не до 
лу ѓе кои ни ко гаш не си ги за поз-
нал. Се пак, нај у ба во е чув ство то 
ко га де ло то ќе би де про чи та но и 
до бро при фа те но од чи та те ли те 
со истен чен вкус и со по и зо стрен 
кни же вен сен зи би ли тет. Отка ко 
ќе ја на пи ше кни га та, авто рот 
тре ба да е горд на тоа што го на-
пи шал, ни ко гаш не тре ба да го 
има за цел тоа кол ку и кои лу ѓе 
ќе го про чи та ат. Спо ред мо е то 
убе ду ва ње, до бра та кни га по-
ра но или по доц на ќе дој де до 
пра вил ни те ра це и ќе си го нај де 
ви стин ско то ме сто. 

�  Из ве сен пер и од жи ве е те во 
Ав стри ја. што ра бо ти те? Да ли 
уште актив но се за ни ма ва те и 
со му зи ка?
СТо јА НоВ СКИ: : Во мо мен тов 
пре ве ду вам од сло ве неч ки на 
ма ке дон ски. Се оби ду вам и да 
го зго ле мам поз на ва ње то на 
гер ман ски от ја зик за да мо жам 
по до бро да се ин те гри рам во 
сфе ри те на оп штес тво то за кои 
имам ин те рес. Се ка ко де ка ни-
ко гаш не ја оста вам му зи ка та 
на стра на. Имам го лем ма те ри-
јал, кој во ид ни на би го сни мил 
сам или со не кој од прет ход ни те 
бен до ви, а не кои пес ни би им ги 
дал и на дру ги из ве ду ва чи. �

стан се од ви ва во еден ден (глав-
ни от лик прв пат при сус тву ва на 
по греб), а си те оста на ти пог лав ја 
се, всуш ност, не го ви те се ќа ва ња 
од раз лич ни жи вот ни пер и о ди, 
при што ни се за гат ну ва и де лум-
но раз о ткри ва ми сте ри ја та зад 
не го ви те убе ду ва ња. Ова е ро-
ман за ед на спе ци фич на но стал-
ги ја, кој ги оп фа ќа пра ша ње то 
на вдо ме но ста, раз е ди ну ва ње то 
од поз на ти от свет, бег ство то од 

ми на то то, ро ман за отсут но ста 
и за при пад но ста.

� Глав ни от лик во „Со би ра чи на 
пе пел“, ја ков, е ти пи чен ег зи-
стен ци ја ли стич ки лик. пре ку 
ја ков го во ри те за оса ме но ста и 
за не мож но ста да се вос по ста-
ват цвр сти и ста бил ни вр ски 
со бли ски те и со око ли на та. 
Тол ку ли е Скоп је зач ма е но? 
СТо јА НоВ СКИ: Сме там де ка 
при каз на та на ли кот и на са ми от 
ро ман ги пре ми ну ва гра ни ци те 
на Скоп је. Се ра бо ти за уни вер-
зал на при каз на и те ма ти ка, кои 
мис лам де ка би би ле лес но при-
ем ли ви и во дру ги сре ди ни. Во 
слу ча јот на „Со би ра чи на пе пел“, 
Скоп је се по ја ву ва (на еден на-
чин) и ка ко при дру жен лик, но 
тоа би мо же ло да би де кој би ло 
друг град. Се пак, по ра ди мо ја та 
бли скост до не го (би деј ќи та му 
сум ро ден и израс нат), нај у ба во 
мо жев да го до ло вам во на ра-
ци ја та. Дејс тво то на ро ма нот се 
од ви ва во по ве ќе го ди ни, кои 
беа до вол ни за да се до ло ви про-
мен ли ви от лик на гра дот, ка ко и 
се то она што не по сред но му се 
слу чу ва на ли кот, заг ла вен во не-
го. Мо јот про та го нист, мо же би, 
го до жи ву ва Скоп је ка ко зач ма ен 

е пи са тел или не е тоа. Ква ли те-
тен е – или не е. И ту ка во зра ста 
не ма ни ка ква уло га.

� Да ли де нес све тот са ка да го 
чуе гла сот на пи са те лот? 
СТо јА НоВ СКИ:Пи са те ли те 
одам на го кре ва ат гла сот про тив 
си те не пра вед но сти во мно гу 
де ло ви од све тот, а та ка бе ше 
и со пре ду пре ду ва ња та пред 
да се слу чат го лем број зла во 
Евро па и по ши ро ко пос лед ни те 
го ди ни. Се кој ви стин ски пи са-
тел е на стра на та на прав да та 
и на ви сти на та, и тре ба да се 
из бо ри за нив. Но, за жал, ре-
тко кој го слу ша нив ни от глас. 
Сме там де ка пи са те ли те се са мо 
ли ца што нај че сто оста ну ва ат 
на мар ги ни те ка ко при друж ни 
ве сти во де лот за кул ту ра, што 
е ре зул тат на оп шта та кри за на 
про ду хо ве но ста во све тот. А кај 
нас, во Ма ке до ни ја, ве ру вам и де-
ка пер цеп ци ја та за авто рот и за 
не го ва та уло га во оп штес тво то 
е со се ма искри ве на. 

�  по сто јат ли ба рем мал број 
лу ѓе за ра ди кои вре ди да се 
би де пи са тел?
СТо јА НоВ СКИ:  Вре ди да се пи-
шу ва за се кој од де лен чи та тел 
иа ко мал ку е раз о ча ру вач ки тоа 
што чи та ње то дра стич но опа ѓа 
во на ши те сре ди ни. Но, вре ди да 
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КулТуРАпер Ку СИ о НИ СТоТ Але КСАН ДАр пе ТроВ ЗА КоС Мо по лИТ СКИ оТ МИКС оД ТрИ СИл НИ Му ЗИч КИ КА рА КТе рИ шТо ќе НА СТА пАТ Во МКц

Ќе ја од не се ме ма ке дон ска та пуб ли ка на свет ско џез-кр сто су ва њE

Пишува |  Не ве на По пов ска

Жал но е што на Бал ка нот е сѐ по мал и по мал 
ин те ре сот. Ќе дој де вре ме ние да се чу ди ме 
ко га не кој ќе за тро па се дум ос ми ни. јас пи шу
вам ед на ком по зи ци ја за со ло та пан со еден 
мно гу ин те ре сен на зив ко га се ра бо ти за Бал
ка нот, „Тес ни ко жи“, но гла вен ак цент во неа 
но си зву кот на ин стру мен тот и мо и те истра жу
ва ња за не го, ве ли але к сан дар пе тров

на 4 мај во МКЦ, на отво ра-
ње то на ше сто то из да ние 
на фе сти ва лот „Скоп је кре-

а ти ва 2017, нѐ оче ку ва екск лу-
зи вен џез-кон церт со „Imaginary 
Folklore“, прет ход но поз на ти ка-
ко „Por Ché Ne Trio“, кос мо по лит-
ски микс од три сил ни му зич ки 
ка ра кте ри, се кој од нив ико на на 
тра ди ци о нал на та му зи ка во сво-
ја та зем ја, Ар ген ти на, Ита ли ја и 
Ма ке до ни ја. До се га на ста пу ва ле 
на раз лич ни ме ста во све тот, ка-
ко Ар ген ти на, Аме ри ка, Евро па, 
Бал ка нот и во Ма ке до ни ја. Нив-
на та стан дард на по ста ва ја со чи-
ну ва ат го ле ми от лео Џе но ве зе 
(пи ја но, еле ктро ни ка, во ка ли) 
од Ар ген ти на, кој на ста пу вал со 
ѕвез да та на џез-му зи ка та Хер би 

Хен кок, по тоа со Стинг, Сти ви 
Вон дер и со уште мно гу дру ги, 
Ита ли ја не цот Фран че ско Мар-
ко ки (аку сти чен бас, во ка ли) и 
на ши от Але ксан дар пе тров 
(та па ни, пер ку сии, во ка ли). 

Пе тров на ма ке дон ска та му зич-
ка пуб ли ка ѝ е поз нат најм но гу 
по из во нред ни те кон цер ти што 
ги одр жа со квар те тот „Ба це“, во 
кој чле ну ва ат и Ва сил Ха џи ма-
нов на кла ви ја ту ри, Те о до сиј 
Спа сов на ка вал и Ба шар Ка-
ли фе на пер ку сии. По за вр шу-
ва ње то на Му зич ки от кон зер-
ва то ри ум во Па риз на отсе кот 
удар ни ин стру мен ти во 2002 
го ди на, це лос но му по све ту ва 
вни ма ние на на род ни от ин-
стру мент – та па нот.

� Да сви риш та пан во Ма ке до-
ни ја не е ни што по себ но, ду ри 
не би мо жел да ка жеш де ка 
тво ја про фе си ја е да си та па-
нар. Ни ко гаш не би по мис лил 
де ка со мо јот та пан би мо жел 
да жи ве ам на За пад и де ка тој 
ќе збо ру ва за мо ја та зем ја и за 
мо јот иден ти тет на се ка де во 

рав ме во пре срет на на ста пот, 
ка ко нај а ва за кон цер тот што 
сле ду ва.

� На 4 мај во МКц до а ѓа те на 
отво ра ње то на ше сто то из-
да ние на фе сти ва лот „Скоп је 
кре а ти ва 2017“ со „Imaginary 
Folklore“ или прет ход но поз-
на ти ка ко „Porche ne trio“. Ка-
же те ни не што по ве ќе за овој 
со став, ка ко се за поз на вте?
пе ТроВ: Од 2012 до 2015 го-
ди на жи ве ев во Њу јорк и бев 
од го во рен за про гра ма та на но-
во о тво ре ни от џез-клуб „Whynot 
jazz room“. Во не го поч на на ша та 
аван ту ра, пр во на ми ри су вај ќи 
се, пред сѐ, ка ко лу ѓе, а по тоа и 
ка ко му зи ча ри. Од то гаш, па сѐ 
до де нес си да ва ме rendez-vous 
или за на ста пи или сни ма ње ал-
бум, или за под го тву ва ње нов 
ма те ри јал. Из бо рот е Њу јорк, Па-
риз, Пи за, Тр пеј ца, Ве на до Ту ер-
то... И тоа ни ко гаш не е по мал ку 
од два па ти го диш но.

� Ка ко ги усог ла су ва те раз-
лич ни те му зич ки сен зи би-
ли те ти во кон ци пи ра ње на 
про гра ма та и му зи ка та што 
ја сви ри те?
пе ТроВ: Си те трој ца сме вљу-
бе ни во искре но ста, и му зич ка 
и чо веч ка, исто вре ме но, од ту ка 
на та му сѐ е лес но. Са мо сви ри!

� што да оче ку ва скоп ска та 
пуб ли ка на 4 мај? Со што ќе 
на ста пи те?
пе ТроВ: На ша та про гра ма е 
мост на три кон ти нен ти: Се-
вер на Аме ри ка, Јуж на Аме ри ка 
и Евро па. Ќе про ба ме пре ку му-
зи ка да ја од не се ме ма ке дон-
ска та пуб ли ка на ед но свет ско 
кр сто су ва ње во кое ќе пре ов-
ла ду ва џе зот, ре зер ви рај ќи не-
кол ку из не на ду ва ња. 

� Во ед на при го да из ја ви вте 
де ка ни ко гаш не би по мис-
ли ле де ка со мо јот та пан би 
мо жел да жи ве еш на За пад... 
Ка же те ни не што по ве ќе за 
при е мот на бал кан ски от ри-
там при Ва ши те на ста пи низ 
све тот?
пе ТроВ: Па, тој по ве ќе не е 
бал кан ски. Тол ку е го лем свет-
ски от ин те рес за бал кан ски те 
рит ми што мно гу лу ѓе ги поз-
на ва ат. Жал но е што на Бал-
ка нот е сѐ по мал и по мал ин-
те ре сот. Ќе дој де вре ме ние да 
се чу ди ме ко га не кој ќе за тро па 
се дум ос ми ни. Јас пи шу вам ед-
на ком по зи ци ја за со ло-та пан 
со еден мно гу ин те ре сен на-
зив ко га се ра бо ти за Бал ка нот, 
„Тес ни ко жи“, но гла вен ак цент 
во неа но си зву кот на ин стру-
мен тот и мо и те истра жу ва ња 
за не го. �

све тот, во је мен, јор дан, Ма-
ро ко, Ал жир, ли бан, ба хре ин, 
евро па... Та па нот е ин стру мент 
што има бес пре кор на мож ност 
и иа ко изг ле да ед но став но и е 
на пра вен со ед на единс тве на 
цел, де нес тој за ме не не е ни-
што по мал ку од кој би ло друг 
ин стру мент - ве ли Пе тров.

Со Але ксан дар Пе тров, ма ке дон-
ски пер ку си о нист кој жи вее и 
ра бо ти во Фран ци ја, по раз го ва-

www.republika.mk34 петок, 28 април 2017 година www.republika.mk 35петок, 28 април 2017 година



Пишува |  Сотир Костов 

Крал на поп-му зи ка та  
и принц на та га та

Мајкл Џе ксон!? При каз на за жи-
вот и за смрт, на нај го ле ми-
от му зи чар на поп-му зи ка та. 

При каз на, чиј што го лем дел сѐ уште 
е под пла штот на тај на та. Поз на ти от 
дел е мом че кое меч та е ше за ус пех 
во му зи ка та и жи вот во кој ќе би де 
сла вен ка ко нај го ле ма ѕвез да. Тој и 
го по стиг на тоа. На пра ви го лем број 
му зич ки хи то ви, до жи веа ми ли о ни 
лу ѓе низ све тот да ја обо жа ва ат не-
го ва та му зи ка, да ги пе ат не го ви те 
пес ни, да ги ими ти ра ат не го ви те 
ка ра кте ри стич ни дви же ња на сце на-
та. Се то тоа е во ред, но при каз на та 
има сво ја опа чи на. Тоа се мно гу број-
ни те пла стич ни опе ра ции, про ме-
на та на бо ја та на ко жа та, таб ле то-
ма ни ја та, фо би и те, пе до фи ли ја та 
(нај ве ро јат но на мет на та, а си гур но 
не до ка жа на) и ми сте ри и те око лу 
не го ви те де ца и нив ни те мај ки. Сѐ 
се тоа кон тро вер зии по вр за ни со 
име то на овој му зич ки ге ниј и ги-
гант, кој и по сво ја та тра гич на смрт 
за ра бо ту ва по ве ќе па ри откол ку што 
пра ве ше во те кот на че ти ри ес тго-
диш на та ка ри е ра. При каз на та за 
Мајкл Џе ксон е при каз на за ѕвез да 
во са ми от ме ди ум ски цен тар, оп-
кру жен со ми ли о ни обо жа ва те ли и 
со ра бот ни ци, а, се пак, сам и, што е 
нај жал но, оса мен, не сфа тен и та жен. 
Се пак, Мајкл Џе ксон е ме гаѕ вез да та 
број 1 од 80-ти те го ди ни на 20 век. 
Тој го ле ма та сла ва ја стек на со су-
пер, ме га поп и ди ско хи то ви. Пр во, 
за ед но со не го ви те бра ќа, по стиг на 
сла ва ка ко дет ска ѕвез да во 70-ти те 
го ди ни, со гру па та „Џе ксон 5“, а по тоа 
ка ко со ло-пе јач се иска чи на вр вот 
на поп-сце на та во 80-ти те го ди ни 
од 20 век. Поп-му зи ка та на Мајкл 
Џе ксон е уни вер зал но прив леч на, 
со сил ни ме ло дии, ед но став ни тек-
сто ви и мно гу до бра за ба ва.

Мајкл Џо зеф Џе ксон е ро ден во ра-
бот нич ко се мејс тво, на 29 август 
1958 го ди на, во ед но од пред гра-
ди ја та на Чи ка го, САД. Тој е ед но 
од де вет те де ца на Џо зеф Џе ксон и 
на Ке трин Естер. Не го ви те бра ќа и 
се стри (Ре би, Џе ки, Ти то, Џер мејн, 
Ла То ја, Мар лон, Рен ди и Џе нет) се 
поз на ти му зи ча ри, но ни ту еден не 
ус пе ал да ја до стиг не не го ва та по-
пу лар ност и сла ва. Во му зич ка та ин-
ду стри ја вле гол мно гу ра но, уште во 
сво ја та ше ста го ди на. Са ми от ве ли

Мајкл Џе ксон
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де ка тоа би ле нај до бри вре ми ња, но 
и нај ло ши вре ми ња. Но, ни ко гаш за 
ни што не се по ка јал и поз на та е не-
го ва та из ја ва де ка за ни што не би ја 
ме ну вал сво ја та ка ри е ра. Ина ку, не го-
ви от прв со ло-ал бум „Off The Wall“, од 
1979 го ди на, се про да де во 7 ми ли о ни 
при ме ро ци во САД и во 20 ми ли о ни 
во оста на ти от дел од све тот. На не го-
во то соз да ва ње со ра бо ту ва со Сти ви 
Вон дер и со Пол Ма карт ни, кои му ги 
на пи шаа пес ни те. Од ал бу мот нај го лем 
хит е пес на та „Dont Stop Till You Get 
Enought“, за ко ја до би на гра да „Гре ми“ 
во рок и блуз ка те го ри ја за 1979 го ди-
на. По тоа сле ду ваа и дру ги на гра ди за 
нај до бар ал бум, му зич ки из ве ду вач и 
нај до бар сингл, сѐ во ка те го ри и те со ул, 
ри там и блуз. Ина ку, ал бу мот бе ше пот-
полн три умф за еден со ло-по че ток. Но, 
Мајкл са ка ше и ба ра ше по ве ќе, мно гу 
по ве ќе. По про да де ни сто ми ли о ни 
ко пии со се меј на та гру па „Џе ксон 5“, 
тој со ну ва ше на си те да им по ка же 
кол ку вре ди сам, ка ко со ло-пе јач. Тој 
зна е ше де ка мо же по ве ќе и по до бро, 
и што е по бит но бе ше убе ден де ка е 
спо со бен за та кво не што. Ед но став но, 
тој са ми от се ви де на пре сто лот ка ко 
крал на по пот и бе ше под го твен да 
на пра ви сѐ за да ја ос тва ри таа цел. 
Ти мот што бе ше соз да ден за ал бу мот 
„Off The Wall“, Квин си Џонс, про ду цент, 
Грег Фи ли гри нес (аран жер и кла ви ја-
ту рист), Род Тем пер тон (ком по зи тор и 
тек сто пи сец) и тој са ми от – Мајкл Џе-
ксон, го поч на сни ма ње то на ал бу мот 
од ко го си те оче ку ваа мно гу. Но, са мо 
Мајкл има ше јас на цел – да се на пра ви 
нај го ле ми от ал бум на си те вре ми ња. 
Нас лов на та ну ме ра „Thriller“ бе ше со-

фи сти ци ран поп-фанк на Тем пер тон, 
за јак нат со за стра шу вач ки ре ци та тив 
на ве ли ка нот на хо рор- фил мо ви те 
Вин сент Прајс. Свој при до нес да де и 
Пол Ма карт ни, кој во ду ет со Мајкл 
ја пе е ше неж на та „The Girl Is Mine“, а 
кла ви ја ту ри стот на гру па та То то, Стив 
Пор ка ро, ја ком по ни ра ше неж на та ба-
ла да „Human Nature“. Но, две те нај важ-
ни ну ме ри на овој му зич ки три лер беа 
автор ско де ло на са ми от Џе ксон – „Beat 
It“ и „Billie Jean“. „Bit it“ е сни ме на со 
хе ро јот на ги та ра во тоа вре ме, Ен ди 
ван Хеј лен, а нај важ на та пес на ко ја 
го но се ше ал бу мот, „Billie Jean“, е пре-
крас на му зич ка сто ри ја за ед на оп се-
сив на обо жа ва тел ка на Мајкл ко ја има 
исти очи ка ко Мајкл и го про го ну ва. 
Оваа му зич ка ну ме ра, не сом не но, е 
нај го ле ми от хит на Џе ксон. Тоа е пес на 
што го лан си ра ше во не до стиж ни те 
ви со чи ни на свет ска та по пу лар ност. 
Мно гу ми на ве лат и гор ка иро ни ја 
за не го ва та суд би на. Ал бу мот бе ше 
сни мен и прет ста вен на пуб ли ка та, и 
на ви сти на се слу чи чу до. Во ре корд но 
вре ме ста на нај про да ва ни от ал бум на 
си те вре ми ња, ре корд што и де нес не е 
над ми нат, а пра ша ње е ко га и да ли ќе 
би де над ми нат. „Thriller“ е му дро смис-
ле на ком би на ци ја на сти ло ви, со вр ше-
ност на из вед ба та, из во нред на ви део 
и ау дио ис по ли ра ност и хар мо ни ја. Со 
еден збор ка жа но, тоа е це ли на ко ја ги 
со е ди ну ва ше нај раз лич ни те кра е ви на 
спе ктри те на ин те ре си ра ње на пуб ли-
ка та, обо жа ва те ли те и по тен ци јал ни те 
ку пу ва чи. Та ка, Мајкл, по са ку ван лик 
во се чие дет ство, окру жен со врв ни 
екс пер ти, ка ко Квин си Џо унс, Пол Ма-
карт ни и Ен ди ван Хеј лен, им по ну ди 
на му зич ки те фа но ви низ све тот му-
зи ка на ко ја мо же да се игра и се кој да 
се чув ству ва при јат но. И ви де ок ли пот 
за „Thriller“, со тра е ње од 14 ми ну ти, 
ре жи ран од Џон Лен дис, бе ше не што 
но во, рам но на ре во лу ци ја во му зич-
ка та ви де о ин ду стри ја. Би ре кол еден 
вид хо рор- мју зикл, во кој се ко ја сце на 
ста на култ на, ико нич ка – од ко же на та  
јак на на Џе ксон, пре ку лу ди от танц на 
зом би те, до гла сот на Винснт Прајс 
ка ко на ра тор и ле ген дар на та реп ли ка 
на Џе ксон „јас не сум ка ко оста на ти те 
мом чи ња“, што зна че ше и отво ра ње на 
пра ша ње то за иден ти те тот и транс-
фор ма ци ја та на му зич ка та ѕвез да. Тој 
„танц на зом би-ли ко ви“ е најг ле да ни от 
му зич ки ви де ок лип во исто ри ја та и 
во 2011 го ди на спи са ни е то „Тајм“ го 
сме сти на ли ста та 30 најз на чај ни ви-
де о мо мен ти во исто ри ја та.

Две го ди ни по об ја ву ва ње то на ал бу-
мот „Thriller“, при сни ма ње то на рек-
ла ма за „пеп си“, од ис па ле на ра ке та 
за спе ци јал ни ефе кти, ко ја го удри ла 
во гла ва, тој до би ва из го ре ни ци од 
втор сте пен и се ве ру ва де ка от то гаш 
поч ну ва ера та на не го ви те пла стич ни 
опе ра ции. Те шка та хи рур шка ин тер-
вен ци ја оста ви ла фи зич ки и пси хич ки 
пос ле ди ци и го на те ра ла кра лот на 
по пот да пие анал ге ти ци за да ја уб-
ла жи бол ка та. По кра тко вре ме ле ка-
ри те му ди јаг но сти ци ра ле ви ти ли го и 
лу пус. Не го ва та тем на ко жа ста ну ва ла 
сѐ по свет ла и јав но ста е ин фор ми ра на 
де ка тој бо ле ду ва од ле у ко дер ми ја, ре-
тка бо лест по ра ди ко ја ко жа та го гу би 
ме ла ни нот – пиг мен тот што и ја да ва 
бо ја та. Со тек на вре ме то сѐ по че сто ги 
по се ту ва ше естет ски те хи рур зи и не 
се знае бро јот на опе ра ции во кои го 
опе ри рал но сот, го за тег ну вал ли це то, 
а во бра да та и во обра зи те вгра ду вал 
имп лан ти. На ско ро си те ви дов ме ка ко 
му е изоб ли че но ли це то и ка ко му се 
рас па ѓа. То гаш дој доа и об ви не ни ја та 
за пе до фи ли ја, кои ни ко гаш не се до-
ка жаа, ама го до те паа – и на фи зич ки 
и на пси хич ки план. Ве ли ки от Пе тар 
Пан, ка ко што сам се на ре ку ва ше, поч-
на да зе ма ле ко ви про тив стрес и за 
сми ру ва ње, во сѐ по го ле ми до зи, што 
го втур на во но ва за вис ност. Во тоа 
вре ме се же ни со Ли за Ме ри Прис ли, 
ќер ка та на Ел вис Прис ли, со ко ја ќе 
би де во брак две го ди ни и ќе се раз де-
лат, но за се ко гаш ќе оста нат искре ни 
при ја те ли. Таа е ед на од ре тки те око лу 
не го што се ко гаш ќе му да ва ат искре-
на под др шка и ќе му би дат ви стин ска 
пот по ра. Та ква бли скост и искрен од-
нос ќе вос по ста ви и со хо ли вуд ска та 
ди ва Ели за бет Теј лор, ко ја во екот на 
нај го ле ми те скан да ли ќе го под др жи 
и ќе за ста не на не го ва стра на. Џе ксон 
има три де ца: си нот Мајкл Џо зеф Џеј-
сон Ју ни ор (1997, поз нат ка ко Принс), 
ќер ка та Па рис Мајкл Ке трин (1998), 
кои му се од не гу ва тел ка та и ме ди-
цин ска се стра што се гри же ла за не го, 
и си нот Принс Мајкл Џе ксон Вто ри, од 
су ро гат-мај ка, чиј што иден ти тет ни ко-
гаш не е откри ен. Три те де ца за Мајкл 
ве лат де ка бил из во нре ден и не жен 
та тко, ко го го обо жа ва ле, кој се ко гаш 
се гри жел за нив и пра вел сѐ за да им 
обез бе ди до бар жи вот и без гриж но 
дет ство кое тој ни ко гаш не го имал. 

Што по ве ќе да се на пи ше за овој му-
зич ки фе но мен. Са мо со два ал бу ма 
Мајкл Џе ксон до жи веа да го на ре чат 

крал на поп-му зи ка та, за што си те 
се сог ла су ваа. Тој го по стиг на тоа со 
со фи сти ци ра ни денс-поп ме ло дии, со 
впе чат ли ва рок-агре сив ност, лир ски 
те ми, нај че сто љу бов ни, ви зу а ли зи-
ра ни со сен зу ал ни тан ци и ска пи, но 
из во нред ни му зич ки ви де о пер фор-
ман си. Ед но став но овој му зич ки ге ниј 
со „Thriller“ не по врат но ги из бри ша 
гра ни ци те ме ѓу цр на та и бе ла та му-
зи ка, пре ку ме ша ње на со ул, рок, поп 
и ди ско му зи ка во ед на ну ме ра. Со 
24 го ди ни Мајкл Џе ксон го ос тва ри 
сво јот жи во тен сон и дој де до точ ка-
та од ко ја мо же да се оди са мо на до-
лу. Сле ду ваа ал бу ми те „Bad“ (1987) 
и „Dangerous“ (1991), во кои има ше 
те шки ри там ма ши ни 
со ул и поп му зи ка, ба-
зи ра на на син те сај зер. 
Тие не беа на ни во то 
на „Thriller“, ту ку са мо 
факт и до каз де ка и тој – 
Мајкл Џе ксон, кој зна е ше 
са мо да во ди, ете умее и да 
се прис по со бу ва на вре ме то и 
му зи ка та ко ја е во тренд. По тоа, 
сѐ што сле ду ва ше бе ше са мо по твр-
да де ка кра лот на поп-му зи ка та ста-
ну ва нај таж на по ја ва и при каз на на 
му зич ка та сце на. На ка зен, изо ли ран 
и из ло жен на потс мев, со жа лу ва ње 
и на си те нај су ро ви и нај бру тал ни 
на вре ди и по ни жу ва ња. Ка ко ќе го 
па ме ти ме овој му зич ки хе рој? Ка ко 
му зич ка ѕвез да на ко ја ѝ би ло од зе ма-
но де тинс тво то, му зи чар из да ден од 
се мејс тво то (од бра ќа та и од се стри-
те, кои ни ко гаш не му го про сти ја 
ус пе хот). Уце ну ван од сопс тве на та 
мај ка, во ко рист на оста на ти те де-
ца, и зло у по тре бу ван од ро де ни от 
та тко-на сил ник. И по крај се то тоа, 

упо рен, спо со бен, ус пе шен и сла вен. 
Ка ко крал на поп-му зи ка та, принц 
на та га та. За се ко гаш ќе оста не за па-
ме тен и по пре поз нат ли ви от тан цов 
че кор на ре чен „Од по Ме се чи на та“ 
(Moonwalk), кој прв пат го из ве де на 
ју би ле јот, 25 го ди ни ди ско граф ска 
ку ќа „Motown“, при из ве ду ва ње то 
на пла не тар ни от хит „Billie Jean“. За 
овој на стан „Њу јорк тајмс“ на пи ша 
де ка „Ме се че ви от од“ е ме та фо ра за 
тан цо ви от стил на Џе ксон. Ка ко тој 
го из ве ду ва овој пер фор манс? Ка ко 
вр вен тех ни чар, сја ен илу зи о нист и 
единс твен и не по втор лив ми ми чар. 
Мајкл Џе ксон ка ко да е до прен со све-
та ра ка. Сѐ што на пра ви во му зи ка та, 
го на пра ви во злат ни и ди ја мант ски 
ти ра жи. Ко га тан цу ва на сце на та, се 

чув ству ва воз ви ше но и со ду ша 
ко ја им ја да ва на обо жа ва-

те ли те. Тој на сце на та 
е и ѕвез да и ме-

се чи на. Љу бов ник 
и са кан. По бед ник и по-
ра зен. Гос по дар и роб. Пе јач и 
пес на. Ге ниј што тан цу ва – танц 
на веч но то тво реш тво. Тво рец 
и тво реш тво, кои се спо ју ва ат 
во единс тве но ужи ва ње. Тан цу-
ва ше... до де ка ту ка бе ше са мо.... 
тан цот. Се га ка ко нај свет ла 
ѕвез да тан цу ва на Ме се чи на-
та из ве ду вај ќи го бле ска ви от 
пер фор манс.

Му зич ки ре кор ди на  
Мајкл Џе ксон
# на јус пе шен умет ник на си те  

вре ми ња, спо ред број на пло чи за 
ед на го ди на.

# нај про да ван ал бум („Thriller“) за 
1982 го ди на, во 109 ми ли о ни  
при ме ро ци.

# Прв умет ник што про дал по ве ќе од 
100 ми ли о ни пло чи над вор од САД.

# нај го лем хо но рар за пло ча –  
890 ми ли о ни до ла ри.

# нај го лем број синг ло ви (14) на број 
1 на аме ри кан ска та топ–ли ста.

# најм но гу хит-синг ло ви на бри тан-
ска та топ-ли ста во ед на го ди на.

# на јус пеш на се ри ја рас про да де ни 
кон цер ти, 7 кон цер ти во лон дон.

# најм но гу на гра ди „Гре ми“ за ед на 
го ди на, вкуп но 8 за 1984 го ди на.

# најм но гу хи то ви од еден ал бум на 
пр во ме сто на топ-ли сти те во САД  
(5 од ал бу мот „Bad“).

# нај про да ван ви де ос пот на све тот 
(„Thriller“, 1983).

# во Ги ни со ва та кни га на ре кор ди за-
пи шан ка ко „нај ус пе шен за ба ву вач 
на си те вре ми ња“.

# нај бр зо рас про да де ни кон цер ти (7), 
по 11 кар ти во се кун да, про да де ни 
750.000 кар ти.

# 24 хит-пес ни, со 9 ал бу ми на топ-ли-
сти те во Гер ма ни ја за ед на не де ла.
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Пишува |  Марина Костовска
Фото |  Александар Ивановски

по пу лар на та во ди тел ка на утрин ска та еми си ја на те ле ви зи ја  
„ка нал 5“ не ја крие воз бу да та од зап ло ву ва ње то во брач ни те во ди, 
а осо бе но е среќ на што на ско ро ќе ста не мај ка. ми ле на ан тов ска 
за „ре пуб ли ка“ откри ва де ка ова е нај у ба ви от пер и од од неј зи ни от 
жи вот и де ка ед вај че ка да се ро ди ма ла та ла на. на сво ја та вер на 
пуб ли ка ѝ по ра чу ва де ка по по ро дил но то отсус тво мно гу ско ро ќе 
се вра ти на ма ли те екра ни и де ка по втор но ќе се дру жат за ед но

МИ ле НА АН ТоВ СКА, Во ДИ Тел КА НА ТВ „КА НАл 5“

� раз го ва ра ме во пер и од ко га 
си мно гу за фа те на. под го тву-
ваш свад ба, до го ва раш цр ква, 
ре сто ран... не е ли мал ку доц на 
за тоа? Те фа ќа ли тре ма? До 
ка де си со под го то вки те?
МИ ле НА: Да, ова е нај у ба ви от 
пер и од во мо јот жи вот, сла тки 
ма ки. Цр ква та е на 29 април во 
Би гор ски, а свад ба та на 5 мај. 
Има мно гу ра бо та, ама со до бра 
ор га ни за ци ја сѐ се сре ду ва бр-
зо. Тре ма не мам, на про тив ед вај 
че кам да дој дат овие мо мен ти, 
по себ но во ма на сти рот.

� Кој го изра бо ту ва тво јот фу-
стан, кој ќе се по гри жи за тво-
јот изг лед?
МИ ле НА: Фу ста нот за во Би гор-
ски го под го тву ва Еле на Лу ка, а 
фу ста нот за во ре сто ран Зи ја не.

� Во ис че ку ва ње си и на нај-
у ба ви от по да рок – прв пат ќе 
ста неш мај ка. што те пла ши 
најм но гу око лу мај чинс тво то?
МИ ле НА: Не ме пла ши ни што 
за тоа што и не знам баш што ме 
оче ку ва... ха ха. Ми ка жу ва ле, но 
до де ка не по чув ству ваш на сво ја 
ко жа, не си све сен што те че ка. 
Јас сум нај воз бу де на и нај среќ на 
на свет што ќе ста нам мај ка.

� Ка ко тво јот свр ше ник ре а ги-
ра на тоа што ќе до бие ма ло 
де вој че? 
МИ ле НА:Пре сре ќен е, ед вај че-
ка да се ро ди. Ка ко и си те та тков-

ци што се по при вр за ни за сво и те 
ќер ки, прет по ста ву вам де ка и кај 
нас ќе би де та ка.

� раз го ва ра вте ли за име?
МИ ле НА: Да, са ка ме да се ви ка 
Ла на.

� Ва жиш за лич ност што се ко-
гаш вни ма ва на сво јот изг лед. 
Кол ку те про ме ни бре ме но-
ста?  ус пе ваш ли да се за др-
жиш на сво јот ко ло сек – веж-
баш, вни ма ваш на ис хра на та, 
актив на си?
МИ ле НА: Не ме про ме ни мно гу, 
ги имам ре чи си исти те на ви ки, 
са мо што се га не веж бам. Си ја-
дам сѐ што ја дев и пред да би дам 
бре ме на. По ве ќе ми се спие, ама 
се га со под го то вки те за свад ба 
и не мам мно гу вре ме за од мор, 

но пос ле свад ба, де фи ни тив но, 
мно гу по ве ќе ќе од мо рам.

� Има ли не што што по сто ја но 
ти се ја де или слич но?
МИ ле НА: Па, не баш, на по че то-
кот мно гу са кав да пи јам јо гурт, 
се га не мам не кои по себ ни жел-
би и по тре би, во прин цип сум 
скром на труд ни ца... ха ха.

� што најм но гу ќе ти не до сти га 
од ра бо та та ко га ќе би деш на 
по ро дил но отсус тво?
МИ ле НА: Па, дру же ње то со ко-
ле ги те, со гле да чи те, но се на де-
вам ќе мо жам мно гу ско ро да се 
вра там на ра бо та и да про дол-
жам та му ка де што ќе за ста нам 
пред да за ми нам на по ро дил но.

� Мно гу же ни ре ша ва ат да 
ја про ме нат про фе си ја та по 
по ро дил на та па у за. Ти си им 
оми ле на на гле да чи те, да те 
оче ку ва ат или имаш пла но ви 
да ја на пу штиш утрин ска та 
про гра ма?
МИ ле НА: Сѐ уште не се гле дам 
во дру га про фе си ја, ја са кам те-
ле ви зи ја та, во „Ка нал 5“, бу квал-
но, по рас нав и со зре ав ка ко во-
ди тел, та ка што оста ну вам ка де 
што сум се га.

� пред не кое вре ме тво ја та 
ко ле шка се нај де на та пет на 
јав но ста по еден ко мен тар во 
жи во? Те шко ли е се којд нев но 
да се спра ву ваш со гле да чи те и 
со нив ни те ко мен та ри?
МИ ле НА: Те шко е се ка ко, ста-
ну ва збор за еми си ја во жи во. 
Ние, јав ни те лич но сти мо ра да 
би де ме под го тве ни на сѐ и да 
зна ме да при фа ти ме по дед на-
кво и по фал ба и кри ти ка. Си те 
сме има ле се ка кви си ту а ции, и 
уба ви и не у ба ви. Не е лес но да 
се спра виш се ко гаш.  Но, се кое 
чу до за три де на, та ка што сѐ ќе 
би де ка ко што тре ба. �

Мно гу сум среќ на што  
ќе ста нам мај ка
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СТрАНцИ Во МАКеДоНИјА

модни викенди, значајни настани од светот на 
модата и на убавината се веќе четири години 
нејзина освоена територија во македонија. 
манекенката рене рајт од јамајка успешно 
чекори во модниот свет овде. Таа често е 
инспирација за македонските дизајнери, со 
кои вели дека има беспрекорна соработка. 
рене за „република“ открива и дека во август 
ќе „стапне на лудиот камен“ и ќе стане 
македонска снаа. Таа и виктор Стоимиров 
подготвуваат традиционална македонска 
свадба. Го зборува македонскиот јазик, ги 
почитува македонската култура и традиција. 
за македонците таа вели дека се, навистина, 
трпеливи и гостопримливи. а македонската 
жена, според рене, е модерна и скромна

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Македонската жена е модерна и скромна

� Кога за првпат се запознав-
те со Македонија?
реНе: Во Македонија првпат 
дојдов во летото 2013 година.

� Доаѓате од земја што има по-
инаква култура и традиција 
од Македонија. Како успеавте 
да се приспособите на живо-
тот овде?
реНе: На почетокот ми беше 
тешко ама сега ми е многу по-
добро. Виктор  ми e најголема 
поддршка и поради тоа лес-
но се приспособив. Исто така, 
запознав многу пријатели и 
покрај пријателите со кои се 
запознав во Америка.

� Вие зборувате солидно ма-
кедонски јазик, беше ли лес-
но да се научи или не? 
реНе: Македонскиот јазик е 
многу компликуван. Сега раз-
бирам повеќе ама уште ми е 
срам да зборувам, но знам дека 

за да бидам подобра треба да 
го вежбам јазикот. 

� Ви помагаат ли Македонци-
те кога Ви е потребно? Кое е 
Вашето мислење за македон-
скиот народ?
реНе: Може да се каже дека 
Македонците ми помагаат со 

секое време и сум многу бла-
годарна што е тоа така.

� Вие важите за една од нају-
бавите и најангажирани ма-
некенки овде. Која е вашата 
оцена, лесно ли е да се со-
работува со македонските 
дизајнери?
реНе: Благодарам. Македон-
ските дизајнери се многу про-
фесионални. Свесни се дека 
парчињата, шминката и косата 
изгледаат поинаку на мене, па 
се приспособуваат. Нашата ко-
муникација се одвива беспре-
корно и не ме ограничуваат 
кога станува збор за некоја од 
нивните ревии.

� што мислите, модерна ли е 
македонската жена?
реНе: Секако. Една од работи-
те што ми се допаѓа кај маке-
донската жена е што секогаш 
е средена, скромна и никогаш 
не открива повеќе отколку 
што треба.

� Колку имате слободно вре-
ме да патувате низ Македо-
нија? Кое е местото, кое, спо-
ред Вашето мислење, мора да 
го посети секој што доаѓа во 
Македонија?
реНе: Досега, моето омилено 
место е Охрид... Ја сакам исто-
ријата, плажата и вкупната 
енергија на градот. Виктор и 
јас зборуваме да патуваме по-
веќе низ цела Македонија, но 
поради обврски не сме успеале 
да посетиме многу места. Се 
надевам дека ќе имаме време 
ова лето да посетиме некое 
ново место во Македонија.

� Ви се допаѓа ли македон-
скaта традиционална кујна?
реНе: Се разбира, моите оми-
лени јадења се: пастрамалија, 
гравче тавче, ајвар и уште мно-
гу други. Во Јамајка срцето на 
куќата е кујната. Сакам истото 

да го имам и тука во Македо-
нија, па затоа сакам да научам 
да ги правам речиси сите ма-
кедонски јадења. 

� Ви недостига ли родната 
земја?
реНе: Секој ден сѐ повеќе. Ја-
мајка е најдобра земја на светот. 
Постојат проблеми, исто како 
и во други земји во светот, ама 
јамајканскиот народ е многу 
силен и работи напорно за да 
ја направи својата земја уште 
подобро место. Имаме одлични 
плажи, храна, музика, историја 
и многу многу други работи.

� Кои се Вашите планови, ос-
танувате ли во Македонија?
реНе: Засега планираме да ос-
танеме во Македонија. �

тоа што се трпеливи кога им 
зборувам и ми помагаат при 
комуницирањето. Македон-
ците се секогаш пријателски 
настроени, гостопримливи во 
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ова е еден вид про дол же ние на мод-
ни те трен до ви од ми на та та го ди-
на, но, се ка ко, мо же да се нај дат и 

пред ме ти со аси ме трич на ли ни ја, го ли 

рам ни ци во си те мож ни ком би на ции, бои 
и ни јан си. Поч на про лет но-лет на та се зо-
на, а тоа зна чи де ка гар де ро ба та не ма да 
би де здо дев на и ед но лич на.

Крем-бо ја и мас ли не ста
За тие што са ка ат суп тил ни и 
мир ни зем је ни то но ви, ни јан си-
те на крем-бо ја или бо ја на пе сок 
се из мис ле ни за нив. Ту ка, се ка-
ко, спа ѓа и мас ли но ва та ни јан са.

Цвет ни  
де зе ни
Про ѕир ни, ле-
ле а ви, ша ре ни, 
за тво ре ни, со 
го ли ра ме ни-
ци... Цвет ни те 
фу ста ни се 
уште ед но за-
дол жи тел но 
се зон ско пар-
че об ле ка на 
кое мно гу ми-
на ќе се изра-
ду ва ат.

Жол та  
бо ја
Иде ал на бо ја 
за лет ни те ме-
се ци ко га ва-
ша та ко жа е со 
по те мен тен.

Бе ла бо ја
Ап со лут но еден 
од нај го ле ми те 
мод ни хи то ви за 
про лет но-лет на-
та се зо на е бе ла та 
бо ја. Од де лов ни те 
и ко ктел-на ста ни, 
пре ку све че ни те 
ко сти ми и фу ста-
ни, до про ѕир ни те 
лет ни фу ста ни за 
ле жер ни мо мен-
ти, бе ла та бо ја е 
за дол жи тел на за 
оваа се зо на.

Мо де ли со  
ли нии
Ако не са ка те 
цвет ни де зе ни, 
то гаш си гур но 
сте љу би тел на 
ли нии, и тоа ша-
ре ни. Про дав ни-
ци те се пре пол ни 
со пар чи ња об-
ле ка во ли нии, 
и тоа во си те 
мож ни ни јан си и 
ва ри јан ти.
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АТРАКТИВНОТреНД

оваа про лет се мо дер ни бе ли про ѕир ни фу ста ни и ко
сти ми, фу ста ни со ша ре ни ли нии, цвет ни де зе ни, но и 
ни јан си те на крембо ја, мас ли не ста, ро зо ва и жол та

Кои бои и де зе ни ќе вла де ат оваа про лет и ле то?
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ре ги он во Шпа ни ја, полн со стра сти и со ста ра кул ту ра, 
плод но зем ји ште, снеж ни пла ни ни, ми рис на ко жа и ри
там на ка ста ње ти и на фла мен ко. во овој ре ги он го диш но 
има 3000 ча са сон це и ту ка жи ве ат жи те ли за кои мно гу 
се важ ни тра ди ци о нал ни те прос ла ви и вер ски от жи вот

По чув ству вај те го ри та мот на фла мен ко то, 
по се те те ја Се вил ја

Се вил ја е кул ту рен, фи нан-
си ски и умет нич ки цен тар 
на јуж на Шпа ни ја и гла вен 

град на по кра и на та Ан да лу зи ја. 
Ве лат де ка ако не си ја ви дел Ан-
да лу зи ја, ка ко да не си ја ви дел 
Шпа ни ја, а Ан да лу зи ја не мо же 
да се за мис ли без Се вил ја. 

Спо ред по пи сот од 2005 го ди-
на, Се вил ја има 704.154 жи те ли 
(со пред гра ди ја та 1.043.000), 
до де ка со окол ни те на сел би 
овој број до стиг ну ва 1.317.098 
спо ред иста та про цен ка, што 
ја ста ва на че твр то ме сто во 
шпан ски те ме тро по ли.

Гра дот е стар по ве ќе од 2.000 
го ди ни и е еден од нај по се ту ва-
ни те гра до ви во Шпа ни ја. Во о-
ду ше ву ва со сво ја та уба ви на, а 

ве осво ју ва и со сво ја та кул ту ра 
и тра ди ци ја.

Ре ги он во Шпа ни ја, полн со стра-
сти и со ста ра кул ту ра, плод но 
зем ји ште, снеж ни пла ни ни, ми-
рис на ко жа и ри там на ка ста ње-
ти и на фла мен ко. Во овој ре ги он 
го диш но има 3000 ча са сон це и 
ту ка жи ве ат жи те ли за кои се 
мно гу важ ни тра ди ци о нал ни те 
прос ла ви и вер ски от жи вот.

Ше тај ќи низ овој пре у бав град, 
зди вот ви за ста ну ва на се кој че-
кор. На ко ја стра на и да трг не те 
од цен трал ни от Пло штад на по-
бе да та, па тот ќе ве од ве де до не-
ко ја од ту ри стич ки те атрак ции. 
Во те кот на исто ри ја та се ме ну-
ва ле раз ни кул ту ри и вли ја ни ја, 
од Фе ни ча ни, Рим ја ни, Ма ври и 

Евреи до хри сти ја ни те. Се ко ја 
ку ќа во Се вил ја мо же да рас ка-
же не ко ја ин те рес на при каз на, 
а се кој двор чу ва не ко ја тај на.

Во гра дот до ми ни ра ка те дра ла-
та „Све та Ма ри ја“ или уште поз-
на та ка ко ка те дра ла на Се вил ја,  
тре та по го ле ми на во све тот, 
со поз на та та кам ба на ри ја „Хи-
рал да“, ви со ка 98 ме три, ко ја 
на ста на ла со адап та ци ја на ми-
на ре. Ка ко и по ве ќе то цр кви во 
Ан да лу зи ја, и оваа на ста на ла со 
ре кон струк ци ја на по стој на та 
џа ми ја, а сво јот сјај и го ле ми на 
им го дол жи на хри сти јан ски те 
вла де те ли, кои има ле слух за 
уба ви на та на арап ска та ар хи те-
кту ра, та ка што со ми ни мал ни 

ури ва ња ја из гра ди ле де неш-
на та згра да.

Во овој град ќе ги срет не те сме-
ли те ка бал је ро си, пре крас ни се-
њо ри ти, цр ни би ко ви, фла мен ко 
и атра ктив на при ро да пол на со 
кон тра сти – од вол шеб ни пла жи 
на Ко ста дел Сол, до ски јач ки рај 
на Си е ра Не ва да.

Поз на ти те рас кош ни град би 
во Ан да лу зи ја, ка ко Ме ски то 
во Кор до ба, Ал хам бра во Гра-
на да, Ал ка за ра и Хи рал да во 
Се вил ја, на ста на ле во те кот на 
арап ско то вла де е ње. Ед на од 
ка ра кте ри сти ки те на ма вар ски-
от стил е бо га то то укра су ва ње, 
ком би на ци ја од ге о ме три ски, 
цвет ни и ка ли граф ски мо ти ви 
и нат пи си, а си те тие ста на ле 
ве ли чес тве ни де ко ра ции.

Се вил ја го до жи ве а ла сво јот по-
дем по откри ва ње то на Аме ри ка 
ка ко реч но при ста ни ште ка де 
што се то ва ре ла ро ба та од шпан-
ски те ко ло нии. 

Ко га сте во пре у ба ва та Ан да лу-
зи ја, а по себ но во Се вил ја пре по-
ра ка та е да изг ле да те ба рем ед на 
бор ба со би ко ви во поз на та та 
аре на „Ма е стран ца“, ко ја мо же 
да при ми 14 ил ја ди по се ти те ли. 
Поз на ва чи те твр дат де ка ток-
му ту ка се одр жу ва нај до бра та 
ко ри да на све тот и де ка за неј-
зи но то одр жу ва ње пла ка ти на 
вре ме то изра бо ту вал и Пи ка со. 
До кол ку на вре ме се ре зер ви ра, 
влез ни ца мо же да се ку пи за по-
вол на це на од 15 евра.

Та пас е тра ди ци о нал но шпан ско 
ја де ње кое на ста на ло ток му во 

Се вил ја. Та пас во пре вод зна чи 
чи ни ја и, за раз ли ка од оста на-
ти от дел на Шпа ни ја, ка де што 
во о би ча е но се слу жат чи нии со 
шун ка, си ре ње, пе че ни пи пер ки 
или ком пир, во Ан да лу зи ја тоа, 
глав но, се не кои ви до ви гу лаш, 
пр же на ри ба, раз ни са ла ти, гас-
па чо, лиг њи, па ел ја, спа наќ или 
не кој од поз на ти те спе ци ја ли те-
ти во кои се вбро ју ва и опа шка 
од бик во сос. Та пас чи ни од 2,5 
до три евра, но до кол ку на ра-
ча те чи ни ја из не на ду ва ње до 
се дум раз лич ни ја де ња, се ка ко 
без би ра ње, ќе ве чи ни са мо 15 
евра. Се то тоа мо же уба во да го 
„за чи ни те“ и си вку сот на единс-
тве на та сан гри ја.

До кол ку сте од оние ту ри сти 
што ужи ва ат во шпан ска та му-
зи ка и ри там, ни ка ко не про пу-
штај те ги на ста пи те на глав ни от 
пло штад, ка де што се пе ат пес ни 
на ло кал ни те де вој ки и ток му 
ту ка на ста нал и поз на ти от пла-
не та рен хит „Ма ка ре на“. Всуш-
ност, Ма ка ре на не е ко ја би ло 
де вој ка, таа е за штит нич ка на 
то ре а до ри те и на Ро ми те, та ка 
што не е чуд но што Исус во цр-
ква та на оваа све ти ца е прет ста-
вен ка ко мом че со по те мен тен. 
Не за бо ра вај те, по чув ству вај те 
го и ри та мот на фла мен ко то. �
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З а раз ли ка од кла сич ни те 
авто мо би ли, кои ко ри стат 
го ри во, при па ту ва ње со 

еле ктри чен авто мо бил не мо же те 
да за ста не те ка де би ло и за са мо 
не кол ку ми ну ти да го на пол ни те 
ре зер во а рот со кој мо же да по ми не-
те сто ти ци ки ло ме три, а пол не ње то 
на ба те ри и те од зе ма по ве ќе вре ме. 
Се пак, во пос лед но вре ме сѐ по ве ќе 
се ра бо ти на обез бе ду ва ње на сѐ 
по ве ќе ме ста за овие пол на чи на 
авто мо би ли, ка ко и за на ма лу ва ње 
на не до сти гот од по треб на ин фра-
стру кту ра за пол не ње.

Во на со ка на ре ша ва ње на овој 
проб лем, кој осо бе но е  изра зен во 
гра до ви те во кои по ве ќе се ко ри-
стат овие еле ктрич ни во зи ла, аме-
ри кан ска та ком па ни ја со се ди ште 
во Њу јорк – „Ен нед лаб“ го прет-
ста ви сво јот кон цепт за ку ла што 
ќе слу жи за пол не ње еле ктрич ни 
авто мо би ли. Про е ктот, кој не го ви те 
кре а трои го на ре ку ва ат „бен зи ска 
пум па од ид ни на та“ е дел од пла-

НАуКА И ТеХНолоГИјА

еле ктрич ни те авто мо би ли 
се ид ни на та на транс пор
тот или ба рем еден го лем 

дел од неа. Се пак, пол
не ње то на овие во зи ла и 

до стап но ста до пол на чи те 
оста ну ва нај го ле ми от пре

диз вик во нив но то ко ри сте
ње

Кула-полнач во Шангај  
ќе ги полни електричните автомобили

нот за ур бан раз вој на Шан гај, а, спо ред 
пр вич ни от ди зајн, ќе изг ле да ат ка ко про-
ѕир ни ви со ки кат ни га ра жи, ка де што на 
при зем је то ќе има отво рен про стор ка де 
што ќе би де по ста вен су пер си лен пол нач 
за во за чи те што ќе са ка ат што по бр зо да 
ги на пол нат сво и те авто мо би ли.

Ку ла та-пол нач на „Ен нед лаб“ е ед но-
став но ре ше ние за во за чи те, кои ќе има ат 
по тре ба да ги на пол нат авто мо би ли те 
до де ка па ту ва ат и не се до ма. Кон цеп тот 
на ком па ни ја та е во цен та рот на Шан гај да 
диг нат три го ле ми по вр за ни об је кти, кои 
ќе мо жат да ги при мат во зи ла та до де ка се 
пол нат. Ко ри стеј ќи мо дер ни тех но ло гии 

за пол не ње, ку ла та ќе им ну ди две оп ции 
на во за чи те: су пер бр зо пол не ње, кое во-
о би ча е но трае 25 ми ну ти, но и ме сто за 
пар ки ра ње и за пол не ње до де ка одат на 
ра бо та или ше та ат во град. Со тоа на кра јот 
на де нот сопс тве ни ци те на еле ктрич ни те 
авто мо би ли ќе има ат на пол не то во зи ло и 
не ма да мо ра ат да се гри жат за тоа ка де ќе 
пар ки ра ат пред да одат на ра бо та.

Спо ред нај а ви те од ком па ни ја та, ку ла та ќе 
мо же да со бе ре по ве ќе од 1.500 авто мо би ли 
со раз лич на го ле ми на и ќе ко ри сти спе ци ја-
лен си стем за пол не ње, кој ќе мо же да им по-
ну ди на ко рис ни ци те да пол нат ма кси ма лен 
број авто мо би ли до де ка се пар ки ра ни и тоа 
за нај кра тко мож но вре ме. „Су пер пол на чи-
те“ ќе мо жат за 25 ми ну ти да ги на пол нат 
во зи ла та до вол но за во за чи те да мо жат со 
нив да по ми нат око лу 150 ки ло ме три. 
За тие што ќе се бр за ат или се на пат 
кон сво ја та де сти на ци ја и не ма ат 
по тре ба од пар кинг, пред ви де но 
е по го лем број су пер пол на чи да 
би дат  по ста ве ни на при зем је то, 
но и на ка то ви те на ку ли те. 
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ХРАнА ШТо МоЖЕ 
ДА Му нАШТЕТИ нА 
ВАШЕТо МИлЕнИЧЕ
Домашните миленици многу сакаат 
храна. Сепак треба да знаете дека 
одредени состојки што за нас се  
безопасни, па дури и здрави, за 
вашите миленици можат да бидат 
фатални и отровни

 Чоколада
Чоколадните продукти содржат супс-
танции наречени метилксантини, кои 
во мали дози можат да предизвикаат 
повраќање кај вашето милениче, но ако се 
земат во поголеми количини дури и смрт.

 Семки од кајсија
Кајсијата е уште една многу здрава овош-
ка за луѓето, но треба да се чува подалеку 
од вашето милениче. Семката од кајсија-
та многу лесно може да го задави вашето 
милениче затоа што миленичето и да 
сака да ја јаде овошката , не знае дека 
има семка внатре.

 Алкохол
Понекогаш ни луѓето не можат да излезат 
на крај со алкохолот, па затоа, дефини-
тивно, никогаш не треба да му се даде на 
вашиот миленик. Симптомите за алко-
холно труење кај животните се слични 
со тие кај луѓето, а може да вклучуваат 
повраќање, проблеми со дишењето, кома, 
а во потешки случаи, смрт. 

 Кромид и кромид во прав
И двата продукта содржат сулфоксиди и 
дисуфоксиди, кои можат да предизвикаат 
оштетување на црвените крвни зрнца и 
анемија. Кога му давате на вашиот миле-
ник остатоци од храната, секогаш погри-
жете се да не останат парчиња кромид 
во чинијата.

 Коски
Коски од риба или од живина можат да  му 
наштетат на вашиот миленик. Готвените 
коски стануваат исклучително кршливи, 
и како резултат на тоа, можат да предиз-
викаат голема болка во грлото или во 
стомакот на вашиот миленик. Секогаш 
бидете сигурни дека на вашето куче му 
давате сурови коски, а никогаш не давајте 
му коски од риба. �

ХоРТЕнЗИЈА
Хортензијата е грмушка што 
потекнува од Јапонија. Има др-
венести стебленца на кои растат 
назабени овални листови и големи 
топчести цветови. Цветовите може 
да бидат бели, розови, во сите 
нијанси на црвена боја и сини 
ако се залева со вода во која има 
додадено специјална течност на 
база на алуминиумсулфат. Цвета 
од јуни до есен

Посадете ја во поголема саксија или 
во градината бидејќи може да порас-
не во голема, разгранета грмушка. 
Успева секаде, но веројатно е подобро 
да ја насадите во полусенка бидејќи 
на сонце ќе ѝ треба многу вода. За-
левајте ја редовно.

Додека расте (откако ќе почнат да 
растат нови листови) потребно е да 
ја прихранувате двапати месечно, а 
се препорачува ѓубривото да биде со 
што помалку вар.

Во областите со блага клима хортен-
зијата може без проблем да презими 
на отворено, но во континенталните 
краеви би требало кога ќе отпаднат 
листовите да ја сместите во негреана 
просторија, како на пример подрум. �

Дом со мирис  
на пролет
Вештачките освежувачи на воздухот не можат да ги за-
менат природните. Природните освежувачи се помали 
алергени, па може да ги користат и семејства со мали 
деца. Ви нудиме седум начини на кои можете да внесете 
пролет во домот со природни освежувачи на воздухот 
кои самите ќе ги направите

освежувач од лаванда
Лавандата цвета кон крајот на 
пролетта и во почетокот на ле-
тото, па не е чудно тоа што ми-
рисот на лаванда потсетува на 
сонце и на природа. Освежете ја 
постелнината со мирисен спреј 
од лаванда, нејзиниот мирис ќе 
ве отпушти и ќе ви помогне по-
лесно да заспиете. Освен тоа, 
лавандата е делотворна против 
молци, па наполнете неколку 
вреќички со цветови лаванда 
и вметнете ги меѓу зимските 
алишта. 

Потребни состојки: 

• 40-50 капки етерично 
масло од лаванда

• една четвртина шолја 
вотка без вкус или  
чист алкохол

• три и пол шолји  
дестилирана вода

• шишенце со распрскувач
• стаклено шише од 1 ли-

тар со тапа за чување

Свеќи во кора од лимон
Кората од лимон можете да ја 
претворите во калап за свеќи. 
Со палење на свеќите воздухот 
ќе се исполни со чист мирис 
на лимон.

Потребни состојки:
• органски пчелин восок, 

кој ќе го стопите и ќе ги 
наполните половинките 
кора од лимон 

• фитилчиња
• Рузмарин, лимон и мај-

чина душичка

Во шише со распрскувач ставете 
дестилирана вода, рузмарин, 
кора или сок од лимон и мајчина 
душичка или кои било мирисни 
полски растенија. Оставете ги 
да преноќат за да се аромати-
зира водата, па користете ја за 
освежување на завесите и на 
другите ткаенини во домот. 

мирис ќе се распространи низ 
домот. Потоа течноста ставете 
ја во теглички и распоредете 
ги низ домот.

Јоргован
Јоргованите цветаат токму 
сега, а за да ги задржите во 
домот подолго, наберете цве-
тови јоргован, ставете ги во 
шишенца или во теглички во 
кои има сончогледово масло. 
По две недели, процедете го 
маслото и ставете го во плитки 
садови распоредени по домот.
 

Мирисливи теглички
Загрејте лонче со дестилира-
на вода и избрани мирисливи 
состојки: портокал, лимон, ци-
трон, копар, цимет и убавиот 

Кокосови свеќи
Знаете ли дека кокосовото масло 
можете да го користите за изра-
ботка на свеќи? Летниот кокосов 
мирис можете да го комбинира-
те со лимонска трева.

Потребни состојки:
• 200 грама пчелин восок
• половина чаша кокосово 

масло
• 50 до 75 капки етерично 

масло
• фитиљ
• огноотпорна тегличка 

(околу 330 грама) 
• дрвце
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Подготви | бојан Момировски

П о зимскиот период и студените 
денови, на почетокот на проле-
тта природата и човекот како 

полека да почнуваат да се будат.

подготват телото и да се воведат во 
потешките искушенија што претстојат 
во 60-дневната програма.

Според рекреативците што повеќе 
години се занимаваат со ваков начин 
на вежбање, првите резултати од екс-
тремното топење на мастите и зацвр-
стување на мускулите се видливи веќе 
по две недели активно вежбање, а на 
крајот од програмата задоволството 
од постигнатите резултати е огромно.

Пред секојдневното почнување или 
продолжување со програмата секој од 
рекреативците мора да посвети внима-
ние на растегнување и на загревање 
на мускулите, тетивите, лигаментите, 
зглобовите за да не дојде до некои 
несакани повреди, кои не ретко се 
случуваат и го оддалечуваат човека 
од натамошната програма.

По завршување на шеесетте дена по-
требно е одредена пауза за да може 
телото да се одмори и да заздрави за 
следната тура, која може да се прак-
тикува по два до трипати годишно.

Групите можат да бидат мешовити, 
машки и женски и не треба да имаат 
повеќе од 20 луѓе за да можат инструк-
торите да му посветат што повеќе вре-
ме на секого поединечно. 

И човекот станува сѐ поактивен, 
почнува да се рекреира и да спорту-
ва во природата со цел одржување 
на надворешниот изглед, создавање 
одлична фигура и тело во пресрет на 
летните месеци, но и за зачувување на 
здравјето и за подобрување на кардио-
васкуларниот систем, менталниот склоп 
и за вито тело.

Еден од поновите начини на вежбање во 
сала или во специјализирани простории 
за тоа со посебни реквизити е инсени-
ти или, во буквален превод, лудило, 
бидејќи се работи за склоп на повеќе 
кардиовежби со висок интензитет со 
користење реквизити како што се те-
гови, топки, вреќи.

Целта на овој релативно нов начин на 
вежбање е побрзо топење на масните 
слоеви на телото и зацврстување на 
мускулите.

Се работи за програма од 60 дена, 
која мора да се практикува речиси 
секојдневно, а освен секојдневното 
различно вежбање, потребно е да се 

воведе и посебен режим и начин на 
исхрана за да може телото да го по-
днесе сиот тој напор.

во светот ваквиот начин на вежбање 
го вовеле луѓе како дополнителна 

ИнсенИтИ, нов начИн на  
рекреацИја И на здрав жИвот

рекреациjа

Растенијата и животните се активни, 
дрвјата, цвеќињата и тревата разлис-
туваат и раззеленуваат, а животните се 
поактивни и раздвижени во природата 
во потрага по храна.

активност на секојдневните физич-
ки активности, спортисти на кои им 
треба дополнителна сила. Сѐ повеќе 
професионални спортски колективи 
во светот, освен секојдневните тре-
нинзи и програми, се насочуваат и на 
инсенити за зголемување на силата и 
на кондицијата.

во Република Македонија сѐ по-
веќе се отвораат вакви клубови, кои 
практикуваат ваков тип вежбање, а 
инструкторите што ги раководат гру-
пите што сакаат да бидат дел од вак-
виот начин на рекреација се високо 
обучени и посетувале многубројни 
семинари во странство.

За луѓето што за првпат по долги 
години почнуваат да вежбаат или 
да се рекреира не се препорачува 
веднаш да почнат со тешките вежби 
од програмата, туку постепено да го 
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Ми на ти от ме сец за вр ши ед на 
мно гу ус пеш на се зо на за те бе, 
во ко ја, освен двој на та кру на, го 
до би и приз на ни е то за нај до бар 
играч. Ка жи ни не што по ве ќе за 
тоа ка ко ми на оваа нат пре ва-
ру вач ка го ди на за те бе и да ли 
мо же да се ка же де ка ти е нај-
ус пеш на до се га?
Ѓор ГИ еВ: Мо же да се ка же де ка 
ова бе ше нај ус пеш на се зо на за ме-
не би деј ќи ни ко гаш до се га не мав 
осво е но двој на кру на. Се зо на ва ми 
по ми на бр зо би деј ќи по ра ди ре-
пре зен та тив ни те об вр ски во Ја по-
ни ја дој дов ме на 1 октом ври, а за 
3 не де ли поч на пр венс тво то. Она 
што не ус пе ав ме да го на пра ви ме 
ла ни, да ли по ра ди не и скус тво то 

на ти мот или по ра ди пси хич ка та 
не под го тве ност, ус пе ав ме го ди на-
ва со ма ко трп на ра бо та, по све те-
ност и жр тва од си те со и гра чи и 
од струч ни от штаб.

Пред се зо на та бев све сен за на-
ши от ква ли тет и нон стоп им го 
по тен ци рав тоа на со и гра чи те. Од 
по че то кот трг нав ме до бро, свес-
ни за на ша та си ла и за це ли те во 
оваа се зо на. Др жев ме ри там це ла 
се зо на, по сто ја но бев ме на пр ви те 
две ме ста на та бе ла та и сре ќен 
сум би деј ќи ус пе ав ме да би де ме 
нај до бри ко га бе ше нај по треб но, 
во фи на ле то од Ку пот и во фи на-
ле то на шам пи о на тот. Ова бе ше 
пре крас на се зо на и јас сум пре-
сре ќен би деј ќи ја ис пол нив цел та 
по ра ди ко ја дој дов во Ја по ни ја.

Ве ќе две го ди ни си во ја по ни ја. 
Ка ко се од лу чи да ја за ме ниш 
европ ска та од бој ка и да за ми-
неш во зем ја та на из греј сон це-
то, и ка кви се тво и те впе ча то-
ци од ја по ни ја?
Ѓор ГИ еВ: Јас имам сво ја па те ка 
ко ја ја за мис лив и зем ји во кои 
по са ку вав да играм уште од 17 
го ди ни ко га ја поч нав ин тер на-
ци о нал на та ка ри е ра во Ср би ја. 
На мо ја та аген да бе ше и Ја по ни-
ја, ме ѓу тоа мис лев мал ку по кас-
но да играм та му. Имав слуш на то 
мно гу уба ви ра бо ти за Ја по ни ја, 
за кул ту ра та, зем ја та и за ква ли-
те тот на од бој ка та. За тоа ко га 
ја до бив по ну да та, дол го вре ме 
раз мис лу вав и ги разг ле ду вав и 
дру ги те по ну ди, кои беа ре чи си 
од це ла Евро па. Ме ѓу тоа, за ед но 
со со пру га та од лу чив ме да се 
впу шти ме во оваа аван ту ра би-
деј ќи не зна ев ме да ли не ко гаш 
по втор но ќе ме ба ра ја пон ска 
еки па.

Впе ча то ци те по овие две го ди-
ни се фе но ме нал ни и на пра вив 
ви стин ски че кор ко га ре шив 
Евро па да ја за ме нам со Ја по ни ја.

На ја ви де ка од след на та се зо-
на ќе ги про ме ниш клуп ски те 
бои и ве ќе не ма да на ста пу ваш 
за То рај еро ус. ќе ни откри еш 
ли ко ја ќе би де тво ја та след на 
де сти на ци ја?
Ѓор ГИ еВ: По ну ди имав мно гу и 
бев на сла тки ма ки. Ме ѓу тоа, не-
кои од нив вклу чу ваа и че ка ње 
до де ка нив на та ли га не за вр ши, 
а јас ка ко ка ра ктер сум не стрп-
лив и по ве ќе са кам ко га не што 
ќе го за вр шам бр зо и ус пеш но 
откол ку да мис лам и да че кам 
мај, ју ни, ју ли. Во мо мен тов јас 
пот пи шав за след на та го ди на, 
но по ра ди до го во рот со клу бот 
тој да об ја ви прв, не мо жам да 
ја ка жам мо ја та де сти на ци ја за 
след на та се зо на. Са мо ќе откри-
јам де ка се вра ќам во Евро па.

Ве ќе си со бо га та ин тер на ци о-
нал на ка ри е ра зад се бе и мно-
гу број ни ус пе си во Фран ци ја, 
Ита ли ја, Тур ци ја, кои се тво-
и те мо мен тал ни пре диз ви ци 
и це ли во овој ста ди ум од ка-
ри е ра та?
Ѓор ГИ еВ: По ле ка за вр шу ва мо-
ја та 12. ин тер на ци о нал на се-
зо на, а во ју ли ќе на пол нам 29 
го ди ни. Ре ла тив но сум млад и 

нај до бри те го ди ни до пр ва ми 
прет сто јат. Она што се га ми е 
нај важ но за во ид ни на е здрав-
је то, да би дам ма кси мал но под-
го твен и пси хич ки и фи зич ки за 
да од го во рам на пре диз ви ци те 
на врв на та од бој ка.

Се ко гаш це лам на злат ни ме-
да ли, а мо јот сон е да играм на 
за врш ни ца та на Ли га та на шам-
пи о ни те и да ја осво јам. Ин ди ви-
ду ал ни приз на ни ја имам прем-
но гу и се га са кам да ги за ме нам 
со злат ни ме да ли. Се ка ко, мо јот 
нај го лем сон е со Ма ке до ни ја да 
играм Свет ска ли га и Европ ско 
пр венс тво. Знам де ка ми се го-
ле ми со ни шта та и це ли те, но јас 
ве ру вам де ка со мно гу ра бо та, 
труд и ма ка, ќе ус пе ам да ги ос-
тва рам.

Си гур но си во кон такт со тво-
и те ко ле ги од до маш но то 
пр венс тво и си за поз на ен со 
ус ло ви те ту ка. Твој ко мен тар 
за со стој ба та во до маш но то 
пр венс тво и што е по треб но 
за Ма ке до ни ја да има по до бра 
ли га?
Ѓор ГИ еВ: Кон та кти рам нон стоп 
и со ко ле ги те и со та тко ми, кој 
е пре тсе да тел на ОК Стру ми ца, 
тим кој е во фи на ле то на Ку пот 
и на шам пи о на тот на Ма ке до-
ни ја, и рас ад ник на од бој кар ски 
та лен ти во Ма ке до ни ја. Си ту а-
ци ја та е за гри жу вач ка би деј ки 
ли га та е ама тер ска, ква ли те тот 
на од бој ка та е на мно гу ни ско 
ни во и ако та ка про дол жи, мис-

лам де ка не ма ме свет ла ид ни на. 
Мла ди те та лен ти, кои по ра но 
беа мно гу, се га ве ќе ги не ма и се 
све де ни на не кол ку мла ди де ца 
кои на пре ду ва ат до одре де но 
ни во, а по доц на за ста ну ва ат и 
раз о ча ра ни се отка жу ва ат. Се 
на де вам на по свет ла ид ни на за 
од бој ка та во Ма ке до ни ја, ра бо-
там и ќе ра бо там за тоа. Мо јот 
сон е сил на, ста бил на и европ ска 
фе де ра ци ја пр во, па по тоа и ре-
пре зен та ци ја.

Кои се пре диз ви ци те што ве 
оче ку ва ат со ре пре зен та ци-
ја та оваа го ди на и спо ред те бе 
ка ква е ид ни на та на ма ке дон-
ска та од бој кар ска ре пре зен-
та ци ја?
Ѓор ГИ еВ: Ова ле то нѐ оче ку ва 
Европ ска та ли га, ка де што во 
прет ход ни те две го ди ни два па ти 
играв ме фи на ле. Во гру па сме со 
Ал ба ни ја, Швед ска и со Азер беј-
џан и пр ви от тур нир е во Скоп је 
од 16 до 18 ју ни. Ќе се бо ри ме да 
за вр ши ме пр ви во гру па та и да 
обез бе ди ме фајнл фор, а по тоа и 
да ја осво и ме европ ска та ли га. 
Има ме од лич на ге не ра ци ја од-
бој ка ри, за жал мал ку на број, но 
до ста ква ли тет ни и со се ри оз ни 
под го то вки и до бар се ле ктор, 
мис лам де ка мо же ме да ја изра-
ду ва ме на ци ја та и да ја осво и ме 
европ ска та ли га. Осво ју ва ње на 
европ ска та ли га ќе ни обез бе ди 
ди ре ктен плас ман на свет ска та 
ли га, па се на де вам де ка ќе си 
го ос тва рам со нот и в го ди на ќе 
за и гра ме свет ска ли га.

СпОРТ иНТерВjУНИ Ко лА Ѓор ГИ еВ  
КА ПИ ТЕН НА МА КЕ ДОН СКА ТА  
ОД БОЈ КАР СКА РЕП РЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА

вто ра та се зо на во ти мот на То рај 
еро ус во ја по ни ја за на ши от 
нај до бар од бој кар ни ко ла Ѓор ги ев 
бе ше иск лу чи тел но ус пеш на. 
освен осво ју ва ње то на пр венс тво то 
и на ку пот и обез бе ду ва ње то 
на двој на та кру на, ма ке дон ски от 
ре пре зен та ти вец ми на ти от 
ме сец го при ми и ла ска во то 
ин ди ви ду ал но приз на ние 
за нај до бар играч во 
пр венс тво то. во раз го вор  
со „ре пуб ли ка“ ни ко ла ни 
откри ва не што по ве ќе за 
овие ус пе си, а го во ре ше и 
за след ни те че ко ри во 
не го ва та ка ри е ра

Ја ис пол нив цел та 
за ра ди ко ја дој дов 
во Ја по ни ја
Разговараше | Горан Зивчевски
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� Сми лев ски кон грес –  
2-7 мај 1903 го ди на

 Сле деј ќи ги од лу ки те на Со лун ски от кон-
грес на ТМо Ро од ја ну а ри 1903 го ди на 
за одр жу ва ње кон гре си на кои би се 
до не ла де фи ни тив на та од лу ка за во-
ста ние во Ма ке до ни ја, во Сми ле во од 2 
до 7 мај 1903 го ди на бил одр жан Кон-
гре сот на Би тол ски от ре во лу ци о не рен 
округ, кој, спо ред до не се ни те од лу ки 
прет ста ву ва најз на чај на ета па во под-
го то вки те на Илин ден ско то во ста ние. 
Сми лев ски от кон грес тре ба ло да ја по-
твр ди од лу ка та за кре ва ње во ста ние. во 
таа на со ка се раз ви ла остра ди ску си ја, 
во ко ја се ја ви ла стру ја ко ја сме та ла де ка 
ус ло ви те за се на ро ден бунт сѐ уште не се 
со зре а ни. не сог ла су ва ња та ги пре ки нал 
Да ме Гру ев, кој ка ко еден од ос но ва чи те 
на ТМо Ро и прет став ник на цК ужи вал 
огро мен авто ри тет. Спо ред се ќа ва ња та 
на Пан до Кља шев, тој ре кол: „а бре лу ѓе, 
не гу бе те си го вре ме то да го ре ша ва те 
пра ша ње то - ќе, има ли во ста ние или 
не, за што тоа е ре ше но - бит ти да ва си! 
Го во ре те се га за во ста ние, ка ко да го на-
пра ви ме и ко га, но не по ден и по вре ме“. 

 нај ви сок но си тел на во ста нич ка та власт 
во окру гот бил Глав ни от штаб, во кој 
би ле из бра ни Да ме Гру ев, Бо рис Са ра-
фов и Ана стас Ло зан чев. би ло ре ше но 
во ста ни е то да би де оп што, да се кре нат 
си те окру зи, а да се во ди на пар ти зан ски 
на чин би деј ќи са мо еден дел од на се-
ле ни е то е во о ру жен. освен тоа, би ло 
ре ше но „на де нот на во ста ни е то да се 
кре нат си те во о ру же ни си ли по ре о ни те 
ка ко че ти“, а че ти те тре ба ле да ги пре ки-
ну ва ат пат ни те, те ле граф ски те и по штен-
ски те вр ски, да го раз о ру жу ва ат тур ско то 
на се ле ние, да ги на па ѓа ат др жав ни те 
згра ди, да на па ѓа ат се ко ја тур ска во о-
ру же на еди ни ца, да ги бра нат хри сти ја-
ни те, вклу чу вај ќи ги и ту ѓи те по да ни ци 
од тур ски на па ди. би ло за бра не то да 
се на па ѓа мир но то на се ле ние и да се 
по се га по тур ски же ни, де ца и стар ци. 
би ло пред ви де но че ти те да дејс тву ва ат 
по е ди неч но и да се здру жу ва ат по по-
тре ба. Пос лед ни от ден бил при фа тен 
уста вот и би ло ре ше но Глав ни от штаб 
да го опре де ли де нот на во ста ни е то. 
во ста нич ки от дис цип лин ски устав е до-
ку мент кој прет ста ву ва ета па во раз во-
јот и стру кту ри ра ње то на ма ке дон ска та 
др жав но-прав на иде ја. уста вот го ре-
гу ли ра судс тво то, од нос но по стап ка та 
при изре чу ва ње каз ни. во ста нич ки от 
дис цип лин ски устав не ги санк ци о ни ра 
си те „одред би за ид но то устројс тво на 
ма ке дон ска та др жа ва и от ту ка, во ста-
нич ки от устав ги да ва са мо ос но ви те на 
но ва та ор га ни за ци ја на ре во лу ци о нер-
на та власт на еден дел од те ри то ри ја та, 
т.е. те ри то ри ја та на би тол ски от ре во лу-
ци о не рен округ.

ВремеПЛоВ

д В О г л е д

ХоЈТ ЈИ И ПРВоМАЈСКоТо МЕнИ  
Во МАКЕДонИЈА

По информациите објавени на локал-
ните медиуми од Јунајтед Дип Стејт, 
наследникот на мадам Фак И-Ју, оли-

цетворениоето на американската добра 
волја Хојт Брајан Ји, овој Први мај ќе го мине 
ударнички со главните ликови на американ-
ското реално шоу во Македонија. Ји, според 
информациите, многу сакал да ги види не-
говите фаворити Зоран Заев од Муртино 
каунти и Зијадин Сеља од Ливада каунти.

Неофицијално, извори од Дип Стејт велат 
дека  Ји за оваа прилика за нив двајцата ќе 
донесе нов рецепт за сендвичи на скара. 
Всушност, рецептот и не е толку нов, кол-
ку што Ји има специјален зачин кој што го 
користи врз рецептот наследен од неговата 
спонзорка, Викторија Фак И-Ју, чии што сен-
двичи ги дегустираше украинскиот народ.

Од друга страна, Зајев и Сељо веќе започ-
нале длабоки подготовки за пречек на Ји. 
Првичниот план бил тоа да биде некаде нео-
фицијално, надвор од Парламентот. Идејата 
била тоа да биде во близина, можеби Жена 
Парк, на страна од вмровците, кои и така 
воделе со гласовите од телевоутингот. Сеља 
веднаш фатил да кове платформа, а Заев да 
избира ајвар со добар рок. За тоа ги инфор-
мирале и своите партнери од реалното шоу. 
Меѓу нив требало да си изберат еден што 
ќе биде спикер и ќе кажува кој кога ќе му 
приоѓа да се поздрави со американскиот не 
толку висок гостин.

Но, со оваа идеја не се сложиле сите, имало 
и такви кои сметале дека не е фер, а уште 
помалку паметно да не бидат викнати и 

другите, што уште повеќе би го кренал реј-
тоингот на вмровците- па почнале предо-
мислувањата: па нели Први мај е за сите, па 
зошто воопшто био се излегувало надвор, 
кога секој Први Мај и така врне, па не би 
било убаво така накиснати да чекаат гос-
ти..и ништо од планот!

Дип Стејт сепак открива дека Ји посаку-
вал да оди на првомајска скара на Водно. 
Оваа година Водно се прослави со резер-
вациите, се било резервирано однапред, 
па ниту за итни резервации со врски не се 
добива место. Токму затоа, Водно станува 
најхит ресторан во политичкиот џет-сет. Но, 
Водно годинава е резервирано само да ги 
храни душите на македонските граѓани; и 
секојдневно, а особено за празници.

Злобниците сепак велат дека оваа праз-
нична посета на Ји повеќе размислувал за 
матинето на Скопското Кале, отколку за 
скарата со Зијо и Зоќи. Ји имал полна торба 
предлози како Дип Стејт преку американ-
скиот фаст- фуд на Кале и натаму да го меша 
македонскиот ајвар, а за тоа да не дознае 
конкуренцијата. Меѓу другото, иако не е 
грејна сезона, Ји размислувал  Кале да по-
нуди и гратис сауна за своите верни гости, а 
наместо дрва, за потпалување еколошки да 
се рециклираат документи од последните 
три години. �

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 ќофтињата ви е потребно:

# 400 гр мелено телешко месо

# 200 гр мелено свинско месо

# 200 гр сланина на коцки

# 1 јајце

# 1 чешне лук

# сол и црн пипер

# ворчестер сос

За сосот ви е потребно:

# малку шампињони

# 3 лажици путер за пржење

# 2 лажици брашно

# по потреба млеко

# сув зачин

Потребно ви е и:

# сино сирење

# оризови резанки (нудли)

# Замесете го свинското месо со телешкото, додајте ги 
сланината, јајцето, лукот и сосот. Зачинете со сол и со 
црн пипер по вкус.

# Формирајте мали ќофтиња и во средината на секое ќоф-
те додајте коцка сино сирење. Пржете ги ќофтињата во 
тава со масло.

# Откако ќе заруменат, ставете ги во тава за печење. Испр-
жете сланина на коцки, прелејте ги и ставете ги во рерна 
на 200 степени, да се допечат уште 15 минути.

# Шампињоните исечкајте ги на четвртинки и во тавата 
пржете ги на масло.

# Кога ќе се заруменат додајте путер, две лажици брашно 
и млеко, па варете додека не ја добиете саканата густи-
на за сосот.

# Во тава ставете масло за да се загрее. Додајте ги оризо-
вите нудли да се пржат многу кратко.

# Сервирајте ги ќофтињата прелеани со малку сос, печур-
ки и со пржени нудли.

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:

СО вЕт:  Доколку не сте љубител на сино сирење, 
полнењето може да го замените со тврдо, биено сирење.

Ќофтиња со сино сирење
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