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ЕЛИТ ПЛАЗА - Хотел и бизнис центар Скопје

Нова приказна во градот
Модерен и луксузен 

хотел со 4 ѕвезди
Лоциран позади 

Универзалната сала 
во Скопје

ЕЛИТ ПЛАЗА  
Хотел и Бизнис Центар – Скопје
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на 5 нивоа во склоп на самиот хотел
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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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Легитимирањето на 
државниот удар е  
погубно за Македонија

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

НаРоДот цеЛосНо РаЗочаРаН оД ПоЛИтИчаРИте

Порше Скопје
бул. Босна и Херцеговина 4, 
1000 Скопје
02-26 26 266 / 02 / 26 26 466

АБ Ауто
ул. Гоце Делчев бр. 107
2400 Струмица
034 325 443 / 034 325 443

АЛ & ДО Охрид
Св.Еразмо Оровник-Дебарца
6000 Охрид
046 261 599 / 046 262 374

БИС Ауто
Краварски пат бб
7000 Битола
047 236 314 / 047 231 507

Делукс Ауто
ул. 500  бр.55, 
1300 Куманово 
031 444 999 

Колевски
Палмиро Тољати бб
1000 Скопје
02 521 454 / 02 25 21454

Старт
ул. Борис Кидрич 1, 
1442 Демир Капија
043/366-207; 366-504

Центрум
Маршал Тито бб
1200 Тетово
044 351 333 / 044 351 335

Понудата трае до 19.07.2017 година и важи за сите возила од гамата на Volkswagen комерцијални возила. Лизинг пакетот е достапен со учество 
од 15% до 50%, период на отплата од 48 до 72 месеци, промотивна камата од 7% и КАСКО за 1 ден односно целосно каско за првата година, со 
договор за лојалност склучен на времетраење на договорот за лизинг со Еуролинк осигурување. 

новиот crafter
интернационален VaN на годината

www.vw-komercijalnivozila.com.mk

VaN Of
tHe Year

ПорШе лиЗинг ПаКет
- Прва региСтрациЈа
- КаСКо За 1 денар
- УЧеСтво 15%
- Период до 72 МеСеци

- 2 редовни СервиСи

Го сти нот од САД, Хојт Ји, и ам
ба са до рот на САД во Ма ке до
ни ја, Џес Беј ли, го под др жаа 

др жав ни от удар во Ма ке до ни ја 
и отво ре но за ста наа про тив ма
ке дон ски от на род приз на вај ќи 
му го ле ги ти ми те тот на Та лат 
Џа фе ри ка ко пре тсе да тел на Со
бра ни е то на Ма ке до ни ја. Аме ри
кан ски те дип ло ма ти од ста ра та 
ад ми ни стра ци ја на Оба ма, кои 
се на ли ста та за отка зи во Стејт 
де парт мен тот, а од порт па ро лот 
на но ви от др жа вен се кре тар се 
име ну ва ни ка ко „ама тер ска еки
па“, мо же би сѐ уште има ат моќ 
да ги кон тро ли ра ат и уце ну ва ат 
пра те ни ци те, но ни ка ко не мо
жат да го ис пе рат мо зо кот на 
ма ке дон ски от на род и во ни ту 
еден слу чај не мо жат да го на
пра ват Џа фе ри ле ги ти мен за тоа 
што во по стап ка та за не го во 
изг ла су ва ње беа пре кр ше ни 
Уста вот, за ко ни те и Де лов ни
кот на Со бра ни е то. 

Ако овој бру та лен на чин на си
лу ва ње на пар ла мен тар на та 
де мо кра ти ја за Ји и за Беј ли е 
де мо крат ски и ле ги ти мен, ги 
пра шу вам зо што до се га нив
на та Де мо крат ска пар ти ја не 
го иско ри сти исти от мо дел за 
сме на на акту ел ни от пре тсе
да тел на САД, ним омра зе ни от 
До налд Трамп, ко го од прв ден 
го оп стру и ра ат во ра бо та та, а 
исто вре ме но го об ви ну ва ат де ка 
не ле гал но ги до бил из бо ри те и 

де ка прет ста ву ва го ле ма опас
ност за Аме ри ка? 

Се раз би ра де ка та кво сце на рио 
ни ко гаш не ма да ви ди ме во САД, 
ни ту во ко ја би ло дру га де мо
крат ска др жа ва, за тоа што тоа 
не ма ни ка ква до пир на точ ка 
ни ту со де мо кра ти ја та ни ту со 
бор ба та про тив кри ми нал. Тоа 
е ди рект но га зе ње на Уста вот 
и на за ко ни те, кид на пи ра ње на 
др жа ва та и зло у по тре ба на на
род на та вол ја изра зе на на из бо
ри. И во САД и во ко ја би ло дру га 
др жа ва, се кој што ќе се дрз не да 
ор га ни зи ра ва кво сце на рио ќе 
за вр ши зад ре ше тки до кра јот на 
жи во тот. За жал, гле да ме ка ко во 
Ма ке до ни ја пред очи на на ро дот 
на сил но се пре зе ма вла ста ко ја 
тре ба да ја раз не би ти др жа ва та 
и за тоа не од го ва ра ни кој друг, 
освен гра ѓа ни те што се ос ме ли ја 
да ја од бра нат! Сце на ри о то со 
кое бе ше ис про во ци ран упа дот 
во Со бра ни е то на 27 април има

ше цел да го прет ста ви единс
тве ни от за штит ник на др жа ва та 
– на ро дот ка ко не ци ви ли зи ра на 
ор да ко ја не зас лу жу ва ни ка
кво вни ма ние од „нор мал ни от 
де мо крат ски за пад“. Не го ви те 
ле ги тим ни и чи сти ка ко сол за 
ба ра ња за за чу ву ва ње на уни
тар но ста на др жа ва та мо ра ше на 
кој би ло на чин да се из вал ка ат 
за да се амор ти зи ра при ти со
кот од јав но ста врз квис лин зи те. 
На сме тка на на ро дот, пак, пре
дав нич ка та бан да од СДС се га 
се прет ста ву ва ка ко жр тва ко ја 
свес но се жр тву ва за не ка кви 
де мо крат ски вред но сти. 

Сце на ри о то и на чи нот на не го
ва та ре а ли за ци ја беа оче ку ва ни. 
Не из ве сен бе ше са мо де нот ко га 
ќе се слу чи на сил но то пре зе ма
ње на вла ста. На ва ка очиг лед но 
сце на рио ВМРОДПМНЕ по ка жа 
не под го тве ност од по зи ци ја на 
власт да се спра ви со пре диз ви
кот и да ги од бра ни на ци о нал
ни те ин те ре си на ма ке дон ски от 
на род  об вр ска ко ја на ро дот му 
ја да де на пос лед ни те из бо ри на 
11 де кем ври. За тоа, пар ти ја та 
и ра ко водс тво то ќе мо ра да по
не сат од го вор ност. По тфр ли ја 
и су дот, об ви ни телс тво то и по
ли ци ја та, кои не беа на ви си на 
на за да ча та за да го за шти тат 
су ве ре ни те тот на др жа ва та. На 
бра ни кот на др жа ва та оста наа 
пре тсе да те лот Ива нов, ба рем 
за се га, и на ро дот на ули ца, кој 

се зап ла шу ва со ап се ње. Но, тој 
оста ну ва на ули ци те и по крај 
си те за ка ни одр жу вај ќи го не по
ко рот на ма ке дон ски от на род. 
Не го ва та хра брост и од луч ност 
тре ба да би дат при мер за си те 
што си ја са ка ат та тко ви на та. 
Ако Ива нов по пу шти на при ти
со ци те и ако на ро дот се пов ле че 
од ули ци те, ќе мо же ме сло бод но 
да ка же ме збо гум Ма ке до ни ја. 

Овој пре се дан по ни ко ја це на не 
смее да до бие ле ги ти ми тет не 
са мо за до бро то на Ма ке до ни
ја, ту ку и за до бро то на це ли от 
ре ги он. Швер цер ски от на чин 
на из бор на пре тсе да тел на Со
бра ни е то оста ва мож ност на 
ист на чин над вор од про це ду
ри те, а со под др шка на не кои 
цен три на моќ, да се ре а ли зи ра 
це ла та ти ран ска пла тфор ма, од 
во ве ду ва ње це лос на дво ја зич
ност, пре ку фе де ра ли за ци ја на 
др жа ва та и про ме на на име то 
на др жа ва та, па сѐ до по дел ба 
на др жа ва та и прог ла су ва ње на 
Или ри да. Кој се га мо же да ка же 

де ка исто то сце на рио не ма да 
се иско ри сти и во со седс тво то 
за пре диз ви ку ва ње то та лен ха
ос, но ва вој на на Бал ка нот? 

На За ев и на кри ми нал на та 
бан да мо ра да им би де јас но 
де ка еден ден ќе од го ва ра ат 
пред на ро дот за на па дот на 
др жа ва та. Уште од се га тре ба 
да им би де јас но де ка ни ед но 
оправ ду ва ње од ти пот „до не

сов ме нов жи вот“ не ма да им 
по ми не за тоа што кри ми на лот 
не се го ни со кри ми нал, а де
мо кра ти ја та не се бра ни со не
де мо крат ски средс тва. Па то ло
шки от лаж го Зо ран За ев, освен 
што ќе од го ва ра за зло де ла та 
кон др жа ва та, ќе оста не да се 
па ме ти во исто ри ја та ка ко нај
го ле ми от пре дав ник на сво јот 
на род и ка ко ед но од нај гр ди те 
ли ца на Ма ке до ни ја. �



27 април, нап лад не

Сѐ поч на со обра ќа ње то на ли
де рот на СДСМ, Зо ран За ев, за 
вре ме на со бра ни ска та сед ни ца, 
ка ко и со не го ва та прескон фе
рен ци ја. Нап лад не, тој од со бра
ни ска та го вор ни ца по со чи де ка 
пре тсе да тел на Со бра ние ќе се 
из бе ре, без раз ли ка да ли тоа ќе 
би де во со бра ни ска та са ла, во 
дру га са ла, на ска ли те... Со дру
ги збо ро ви, За ев од го вор ни ца 
по ви ка на др жа вен удар и из бор 
на не ле ги ти мен пре тсе да тел 
на Со бра ни е то на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја, над вор од со бра

ни ски от Де лов ник и про це ду ра, 
спро тив но на Уста вот.

Исто то го по вто ри и на прес
кон фе рен ци ја та. На кон фе рен
ци ја та за пе ча тот во Со бра ни е то 
За ев уште ед на по вто ри де ка ќе 
ја ре а ли зи ра ти ран ска та пла
тфор ма и де ка е бес пред мет но 
да се ди ску ти ра де ка има не што 
не га тив но во пла тфор ма та.

- Ап со лут но, ќе ми ка же те 
пр во што тоа е ло шо во таа 
пла тфор ма, па пос ле тоа ќе 
де ба ти ра ме… Да ва ме шан са 
– ре че тој.

27 април, 16 ча сот
Ан то нио Ми ло шо ски, пра те ни кот од 
ВМРОДПМНЕ, на прескон фе рен ци ја по со чи 
де ка на ро дот не ма да го доз во ли др жав ни от 
удар нај а вен од За ев.

27 април, 17 ча сот
Пред Вла да та поч на со би рот на под др жу ва чи
те на гра ѓан ска та ини ци ја ти ва „За за ед нич ка 
Ма ке до ни ја“. На нај а ве ни от про тест дој доа 
ил јад ни ци гра ѓа ни ре вол ти ра ни од оби дот 
на СДСМ да ја прот не ти ран ска та пла тфор ма. 
Тол па та се упа ти кон ма ке дон ско то со бра ние.

27 април, 18:20 ча сот
Увер ти ра во др жав ни от удар што го из ве доа 
СДСМ и ал бан ски те пар тии во Со бра ни е то на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја бе ше из ве ду ва ње то на 
ал бан ска та хим на од го вор ни ца та. Хим на та ја 
ис пеа пра те ни кот Зе ќи ри ја Ибра и ми од Бе са 
и до де ка пра те ни ци те од ВМРОДПМНЕ сил но 
не го ду ваа, пра те ни ци те Ал бан ци, ме ѓу кои и 
тие од СДСМ, за ста наа за по чит, а пра те ни ци те 
од СДСМ не ал бан ци пре мол чи ја.

По офи ци јал ни от де лов нич ки за вр ше ток на 
де неш на та со бра ни ска сед ни ца, пра те ни ци те 
на За е ва та ко а ли ци ја од би ја да го на пу штат 
пар ла мен тот. Гру па пра те ни ци од СДСМ, ДУИ, 
Бе са и од Али јан са та на Зи ја дин Се ла из вр
ши ја обид за др жа вен удар. По сед ни ца та на 
Со бра ни е то, ко ја прет ход но е ве ќе за вр ше на 
и зак лу че на, гру па пра те ни ци се со браа и 
прог ла си ја де ка из бра ле нов пре тсе да тел на 
пар ла мен тот, пра те ни кот на ДУИ, Та лат Џа
фе ри. Це ла та си ту а ци ја бе ше прос ле де на со 
обид за мир но спре чу ва ње на др жав ни от удар 
од стра на на пра те ни ци те на ВМРОДПМНЕ, 
кои скан ди раа де ка во Со бра ни е то се вр ши 
пуч и пре ду пре ду ваа на пос ле ди ци те од не го. 

Та лат Џа фе ри да де зак ле тва за 
пре тсе да тел на Со бра ни е то, а 
по тоа се обра ти пр во на ал бан
ски, па на ма ке дон ски ја зик.

27 април, 18:45 ча сот
На ро дот гне вен по ра ди оби дот 
за др жа вен удар вле гу ва во Со
бра ни е то со цел да го вра ти во 
сво и те ра це. При сут ни те скан

државниот удар  
низ фотографии

На вод ни от из бор на др жа вен 
функ ци о нер со ов ла сту ва ња 
од нај ви сок ранг е спро ти вен 
на за кон.

ди ра ат из бо ри, из бо ри и Ма ке
до ни ја, Ма ке до ни ја, и пе ат: Ед но 
име има ме! ВМРОДПМНЕ не ма 
да го на пу шти Со бра ни е то, ве
лат не ма да доз во лат спро ве ду
ва ње на ти ран ска та пла тфор ма.
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27 април, по 19 ча сот
Европ ска та уни ја из да ва со оп ште ние со кое 
Та лат Џа фе ри се приз на ва за нов пре тсе да тел 
на Со бра ни е то, а аме ри кан ска та ам ба са да со 
ист став се ја ву ва не што по доц на, со до да вка 
де ка сѐ би ло ре гу лар но и де ка по сто јат ви де
ос ним ки за на ста нот. Ко га ус пе а ја да ана ли зи
ра ат што се слу чу ва ло во со бра ни ска та са ла 
за да из ле зат со би тен зак лу чок?!

27 април, по 19:20 ча сот
На ро дот вле зе во пресцен та рот, ка де што беа пра те
ни ци те од СДСМ, ка ко и пра те ни ци од ДУИ, Бе са и од 
Али јан са та на Зи ја дин Се ла. Пра те ни ци те зби е ни во 
еден агол. На ро дот се за ка ну ва. Се слу ша истрел. Во 
на ле тот на гра ѓа ни те во пар ла мен тот изра зу вај ќи 
го сво јот ре волт кон пра те ни ци те на СДСМ, дел од 
обез бе ду ва ње то на со ци јал де мо кра ти те упо тре би и 
ог не но оруж је. За ев по твр ди де ка тој дал на ред ба на 
офи ци јал но то обез бе ду ва ње на не го ви от пар ти ски 
ко ле га Оли вер Спа сов ски да пу ка. Но, еден истрел 
не бил до во лен за да го уп ла ши на ро дот, па пук нал 
уште ед наш, два па ти. Из ле гу ва ат пр ви те фо то гра
фии од рас кр ва ве ни пра те ни ци. Фи зич ка прес ме тка 
ме ѓу пра те ни ци те од СДСМ и гнев ни от на род. При
стиг ну ва ат ин фор ма ции за по вре де ни пра те ни ци, 
гра ѓа ни, по ли цај ци.

27 април, 20:08 ча сот
Ди ре кто рот на Би ро то за јав на 
без бед ност, мр Ми тко Ча вков, 
им из да де на ред ба на при пад
ни ци те на спе ци јал на та еди ни
ца да при ме нат ов ла сту ва ње и 
да соз да дат ус ло ви за без бед на 
ева ку а ци ја на пра те ни ци те и за 
вос по ста ву ва ње на на ру ше ни от 
ја вен ред и мир.

од вле зо ви те во Со бра ни е то. По ра ди 
дим ни те бом би, на ро дот се пов ле ку
ва на зад, но не си за ми ну ва. По ли
ци ја та го рас чи сту ва Со бра ни е то, се 
кре ва ат ша то ри пред Со бра ни е то.

Из да де на е на ред ба на по ли ци ски те 
служ бе ни ци на те рен да из вр шат про
вер ка на си те ра бот ни про сто рии во 
Со бра ни е то на Ре пуб ли ка Ма ке до ни
ја за евен ту ал но оста на ти ли ца на кои 
им е по треб на ме ди цин ска по мош. 

27 април, 20:27 ча сот
При пад ни ци те на спе ци јал на та 
еди ни ца вле гоа во Со бра ни е то на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја

27 април, 20:43 ча сот
Ева ку и ра ни се 30 пра те ни ци. По ли
ци ја та со фр ла ње на не кол ку дим ни 
бом би се оби ду ва да ос ло бо ди еден 
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Пратеникот на Дуи талат Џафери не може да биде прифатен 
како легитимен претседател на Собранието затоа што беше 
избран по насилен пат, на нелегитимен начин. Постапката што 
ја организираше СДС за негов избор, всушност, беше државен 
удар со кој беа погазени уставот, законите и Деловникот за 
работа на Собранието. Со политичкото насилство СДС ја погази 
демократијата и мора да има одговорност за ваквото антидржавно 
однесување. насилството врз процедурите беше директен повод 
за предизвикувањето физичко насилство, кое следуваше по 
упадот на народот во Собранието

ТА ЛАТ ЏА Фе ри е НеЛеГиТиМеН преТСеДАТеЛ НА СоБрАНиеТо

На силс тво то врз де мо кра ти ја та мо ра да би де каз не то
актуелНо

Во насилниот избор на 
прет   седател на Собрание
то на Република Македо

нија СДС ги прекрши следниве 
одредби:

Член 63 од Уставот вели дека 
Конститутивната седница 
ја свикува претседателот на 
Собранието од претходниот 
состав и само доколку не се 
закаже конститутивна седница 
во предвидениот рок, пратени
ците сами се состануваат и го 
конституираат Собранието на 
дваесет и првиот ден од денот 
на завршувањето на избори
те. Конститутивната седница 
во моментов има легитимен 
претседавач во согласност со 
Уставот и со Деловникот, а тоа 
е претседателот во заминување 
Трајко Велјановски.

Член 9 од Деловникот на Собра-
нието вели:

(1) Доколку првата седница на 
Собранието не ја свика претсе
дателот на заминување, седни
цата се одржува на дваесет и 
првиот ден од завршувањето 
на изборите, во 10 часот, а ја 
свикува најстариот по годи
ни избран пратеник. Ако и 
тој одбие да ја свика, тоа пра
во преминува редоследно на 
наредниот по години избран 
пратеник, сѐ до избраниот пра
теник што ќе се согласи да ја 

свика првата седница. Во овој 
случај седницата беше свикана 
од досегашниот претседател 
Трајко Вељановски во претход
ниот состав, а актуелен прате
ник. Значи сосема легитимно 
и во согласност со Уставот и 
законите и со Деловникот.

(2) Пратеникот што ја свикал пр
вата седница, тоа е Трајко Веља
новски, претседава со седницата 
на Собранието (во натамошниот 
текст: претседавач), додека но
воизбраниот претседател или 
еден од потпретседателите не 
ја преземе должноста.

Бидејќи конститутивната сед
ница беше свикана во пред
видениот рок, како што сите 
знаеме, од претседателот на 
претходниот состав, тој и 
претседава со неа, токму како 
што вели ставот 2 од членот 9 
од Деловникот. Само доколку 
претходниот претседател не 
ја свикаше конститутивната 
седница, а ја свика, тогаш, во 
согласност со одредбите, седни
цата ќе ја свикаше најстариот 
пратеник и ќе претседаваше со 
неа. Во овој, деветти состав на 
Собранието, најстар пратеник 
по возраст е пратеникот Бранко 
Маноиловски од ДУИ.

Според претходно наведеното, 
целосно нелегитимна, проти
вуставна и противделовничка 

е улогата на Ферид Мухиќ како 
претседавач, кој, всушност, не е 
ниту најстар пратеник во овој 
состав на Собранието, ниту, пак, 
беше најстариот пратеник во 
салата, ниту, пак, има деловнич
ка оправданост за друг прет
седавач на конститутивната 
седница, освен досегашниот 
претседавач Трајко Вељанов
ски. Преседан е произволното 
одредување и назначување 
претседавач надвор од секаква 
деловничка процедура!

Член 68 од Деловникот го уредува 
времетраењето на седниците:

(4) Седница на Собранието се 
одржува во времето од 11.00 до 
18.00 часот, со пауза од еден час, 
ако претседателот на Собра
нието не одлучи поинаку за 
одделни седници.

Бидејќи не беше одлучено 
поинаку, ниту договорено, 
претседавачот на конститу
тивната седница дваесеттото 

продолжение од неа, одржано 
на 27.4.2017 година, деловнич
ки го затвори во 18.00 часот и 
ги извести пратениците, меди
умите и јавноста дека следното 
продолжение ќе се одржи утре
дента, со почеток во 11.00 часот. 
Одржувањето на следното 21. 
продолжение беше договорено 
по претходна консултација со 
сите политички партии.

Обидот да се глуми ново про
должение на конститутивната 
седница е нелегитимно и прет
ставува кршење на одредби од 
Деловникот и на правилниците 
за работата на Собранието што 
се однесуваат за свикување и за 
организирање ново продолже
ние на седница. Собраниската 
служба ги реализираше сите 
предвидени чекори и обврски 
за свикување на следното 21. 
продолжение. Беше почитува
на процедурата во електрон
скиот систем епарламент, со 
забелешка што ја добиваат сите 
пратеници на своите службени 

еадреси. Воедно, системот за 
епарламент, поврзан со офи
цијалната вебстраница на 
Собранието, го евидентираше 
21. продолжение на конститу
тивната седница за 28.4.2017 
година во 11 часот, што беше 
видливо за медиумите и за 
граѓаните.

Законот за Собрание предвиду
ва јавност на седниците. Во кон
кретниот случај немаше пренос 
на седницата, ниту, пак, имаше 
соодветен превод, а Талат Џафе
ри се обраќаше исклучително и 
само на албански јазик.

Членот 80 од Деловникот јасно 
укажува дека не смее една точка 
да се затвора додека не се исцр
пат дискусиите за неа. Ниту еден 
член од Деловникот не може и 
не смее да се толкува изолира
но од другите членови. Членот 
78 не може да се толкува без да 
се има предвид членот 80, што 
значи редоследот на точките од 
утврден дневен ред може да се 

менува единствено по завршен 
претрес на почната точка по која 
тече расправата.

Во целата историја на работење
то Собранието на Република Ма
кедонија, не постои ниту еден 
пример, кога во тек на распра
ва за некоја точка, расправата 
била прекината и се преминало 
на друга точка од утврдениот 
дневен ред. Затоа не беше спо
менат и посочен таков пример 
од пратениците што упорно на
стојуваа да се прекине почната
та расправа и да се премине на 
следната точка.

Со актот на СДС се суспендира
ше и правото на комисијата и 
на други пратеници да дадат 
свој предлог за претседател на 
Собранието. Со актот на СДС се 
суспендираше правото на коми
сијата и на други пратеници во 
Собранието на Република Маке
донија да дадат свој легитимен 
законски и деловнички предлог 
за претседател на Собранието.



аме ри кан ски от прет став ник се 
вту ри во зем ја ва со при ка жу ва ње 
ле ги ти ми тет на не из бра ни от и на
сил но на мет нат со бра ни ски пре
тсе да тел, европ ски от ам ба са дор 
му дој де на по мош за за зе ма ње на 
кан це ла ри ја та и за обе ле жу ва ње 
на ра бот на та ма са со ал бан ско 
зна ме. не ма по го ле ма сим бо
ли ка од тие два мо мен ти, кои ги 
при ка жу ва ат и тен ден ци и те на 
кре а то ри те на оваа по ли ти ка за 
ид ни на та на др жа ва та. ма ке дон
ска та цвр сти на за оп сто ју ва ње и 
иден ти тет оп сто и ла и под ве ков
ни су ро ви при ти со ци, а оваа ге не
ра ци ја ма ке дон ци не ма да сто јат 
мир но на овој мо де рен ге но цид  

Пишува |  Наум Стоилковски
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Ма ке до ни ја се на о ѓа во 
во нред ни ус ло ви од кои 
са мо гра ѓа ни те мо жат да 

ѝ по мог нат и да ја изв ле чат од 
по но рот во кој про па ѓа. Ни ед на 
пар ти ја ни ту по ли тич ка оп ци ја 
се га не мо же и не смее да би дат 
над опас но ста за оп ста но кот на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Во Ма ке
до ни ја ве ќе не вла де ат пра во то 
и прав да та, не вла дее де мо крат
ски от си стем, не вла дее гла сот 
да ден на из бо ри. Ви сти на та што 
бо ли е де ка Ма ке до ни ја е за зе
ме на на си ла од сил на гру па ци ја, 
ко ја си стем ски ја уни шту ва са мо 
со ед на цел  за тво ра ње на ма ке
дон ско то „пра ша ње“, бри ше ње 
на ма ке дон ски от иден ти тет и 
по себ ност, а пре зе ма ње на ма ке
дон ска та др жа ва, неј зи но фе де
ра ли зи ра ње и рас че ре чу ва ње.

На силс тво то и из бо рот на пре
тсе да тел на Со бра ни е то, вто ра та 

актуелНоМА Ке До Ни јА преД рАС пАД

Народот со избор меѓу 
партиите и државата
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Член 22 вели:

(1) Кандидат за претседател на 
Собранието може да предлага 
комисијата за прашања на из
борите и на именувањата или 
најмалку 20 пратеници.

(2) Пратеник може да биде пред
лагач само на еден кандидат за 
претседател на Собранието.

Со преминување на точката 4, 
беше суспендирано правото на 
сите други пратеници да пред
ложат свој кандидат за прет
седател на Собранието, како и 
правото утврдено со Деловни
кот комисијата за прашањата 
на изборите и на именувањата 
да даде предлог.

СДС целосно ги погази и од
редбите што се однесуваат на 
евидентните листи што се из
работуваат за седниците. 

Член 30 гласи: Пратеникот што е 
спречен да присуствува на сед
ницата на Собранието е должен 
за тоа да го извести претседате
лот на Собранието до почето
кот на седницата. Таква работа 
немаше.

Член 32 гласи: За присуство на 
пратениците на седниците се 
води евидентен лист што е от
ворен во текот на одржување на 
седницата, кој сега го немаше, а 
на крајот од работниот ден се 
предава на претседателот на 
Собранието, што сега не се случи.

На импровизираното нелеги
тимно продолжение немаше 
пријавување присутни ниту 
отсутни пратеници, ниту постои 
каков било евидентен лист!

СДС целосно ги погази и од
редбите што се однесуваат на 
утврдувањето на неопходниот 
кворум за работа на Собранието.

Член 95 вели: Собранието може 
да одлучува ако на седницата 
присуствува мнозинство од 
вкупниот број пратеници. Собра
нието одлучува со мнозинство 
гласови од присутните пратени
ци, а најмалку со една третина од 
вкупниот број пратеници, ако со 

Уставот не е предвидено посебно 
мнозинство. Претседателот на 
Собранието го соопштува бројот 
на пратениците што гласале „за“, 
„против“ или „воздржано“, како 
и бројот на пратениците што се 
присутни. Дали некој прочита 
број на присутни пратеници? 
Апсолутно не. Претседателот на 
Собранието може да определи 
да се утврди бројот на присут
ните пратеници со броење. Што 
не беше случај. Утврдениот број 
на присутни пратеници се смета 
за точен сѐ додека претседате
лот или еден пратеник, чиешто 
барање го поддржуваат најмал
ку десет пратеници, не побара 
повторно да се утврди бројот на 
присутните пратеници.

На импровизираната, нелеги
тимна седница не беше утврден 
кворум, воопшто не постоеја 
услови кворумот да биде ут
врден, така што се доведува во 
прашање бројот на пратеници 
во салата и кворумот за работа!

Политичкото насилство на СДС 
го погази и член 107, кој вели: 

За работата на седницата на 
Собранието се водат стенограф
ски белешки. Составен дел на 
стенографските белешки се и не
одржаните говори на пратени
ците што на седницата во текот 
на претресот писмено се прило
жени со ознака дека говорот не 
е одржан на седницата. Стеног
рафските белешки за работата 
на седницата на Собранието се 
чуваат во документацијата на 
Собранието, во електронски 
дигитален формат и во тврда 
копија. Сега ги нема. Стенограф
ските белешки се објавуваат на 
интранет (внатрешна мрежа на 
Собранието) и на вебстраница

та на Собранието (интернет). Од 
оваа импровизирана, нелегална 
и фиктивна седница не постојат 
стенографски белешки!

СДС направи преседан и ги пога
зи сите одредби што се однесу
ваат и на самиот чин на гласање.

Член 96
(1) Јавното гласање се врши со 
употреба на технички средства 
или со кревање рака. Технички 
средства се копчињата што ги има 
пред секој пратеник за гласање 
„за“, „против“ или „воздржан“.

(2) Начинот за употреба на тех
ничките средства се уредува со 
акт што го донесува генерални
от секретар на Собранието.

Службата што ги раководи тех
ничките средства беше изолира
на, немаше можност за гласање 
со технички средства, како што 
е вообичаено!

Во конкретниот случај, СДС 
фиктивно си го утврди бројот 
на пратеници што гласаа за 
нелегитимниот предлог, без 
утврдување гласови „за“, „про
тив“ и „воздржани“, спротивно 
на членот 26.

За претседател на Собранието е 
избран кандидатот што добил 
мнозинство гласови од вкупниот 
број пратеници. Ако за претседа
тел е предложен еден кандидат 
и ако при првото гласање не го 
добие потребното мнозинство 
гласови, се повторува целата 
изборна постапка.

Криминалната одлука на СДС 
не е објавена, ниту, пак, може 
да биде објавено нешто што е 
незаконско во „Службен весник“, 
иако Законот за Собрание и 
членовите 37 и 39 го предви
дуваат тоа. Таа фиктивна одлука 
и формално правно не постои.

Таква незаконска одлука и не 
може да постои затоа што СДС 
во својот обид за државен удар 
ги исклучи службите на Собра
нието, чијашто работа е дефини
рана со членот 40 од Закон за 
Собрание и со членот 235 од 
Деловникот. �
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функ ци ја во др жа ва та, над вор од си те 
рам ки, бе ше сѐ са мо не са мо стој но по
ли тич ко ре ше ние и од лу ка на дел од 
пар ла мен тар ни те по ли тич ки пар тии. 
Поз дра ви те за овој чин од мај сто ри те 
на куј на та, исти те оние што сто јат и 
зад пр жин ски от про цес, по твр ду ва ат 
де ка тие нај мал ку се гри жат за ле гал
но ста, од нос но за по чи ту ва ње на за ко
ни те и на нор ми те на др жа ва та во ко ја 
бе ше из вр шен пре вра тот. Важ но бе ше 
да се за тво ри пра ша ње то и да се тур не 
зем ја та та му ка де што тие за мис ли ле, 
без при тоа да се има пред вид не сог ла
су ва ње то од на ро дот. А, за мис ла та е 
јас на  кре и ра ње дво на ци о нал на др
жа ва во ко ја иден ти те тот на др жа ва та 
и на на ро дот ве ќе не ма да би де ма ке
дон ски. Се то тоа се знае ка де во ди; за 
таа цел е пи шу ва но и пре ду пре ду ва но 
по ве ќе од ед на го ди на. 

Аме ри кан ски от прет став ник се вту
ри во зем ја ва со при ка жу ва ње ле ги
ти ми тет на не из бра ни от и на сил но 
на мет нат со бра ни ски пре тсе да тел, 
европ ски от ам ба са дор му дој де на по
мош за за зе ма ње на кан це ла ри ја та и 
за обе ле жу ва ње на ра бот на та ма са со 
ал бан ско зна ме. Не ма по го ле ма сим бо
ли ка од овие два мо мен ти, кои ги при
ка жу ва ат и тен ден ци и те и за мис ла та 
на кре а то ри те на оваа по ли ти ка за 
ид ни на та на др жа ва та. За ид ни на та на 
та тко ви на та на Ма ке дон ци те, но и за 
ма ке дон ски те иден ти тет ски пра ша ња, 
од се га, ба рем што се од не су ва до ЕУ 
и до САД, „ќе од лу чу ва ат“ по дед на кво 
си те, са мо не Ма ке дон ци те. Та, Зо ран 
За ев ве ќе по ра ча де ка Ма ке дон ци те се 
и Ср би и Бу га ри, са мо не се Ма ке дон ци. 
Тој ги ста ви Ма ке дон ци те во агол, а 
над нив стои за ка на та од фе де ра ли за
ци ја та и по дел ба та на др жа ва та, ко ја 
на ско ро ќе се ре а ли зи ра. 

Др жа ва та над пар ти и те
Ни ед на пар ти ја или по ли тич ка оп ци ја 
са ма по се бе не мо же да до не се ре ше
ние и да пре се че во во нред ни ус ло ви 
во ка кви што е Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. 
Уште по точ но, др жа ва та се на о ѓа под 
тол ка ва над во реш на пре си ја и вна
треш на спе ци јал на во е на со стој ба, од 
ко ја те шко де ка ќе се изв ле чат не чеп
на ти, и ин сти ту ци и те, и пар ти и те, и, 
пак, гра ѓа ни те.      

Ма ке до ни ја, всуш ност, дла бо ко е за
га зе на во во нред на со стој ба. Се ка ко, 
во нред на и во е на со стој ба не е прог ла
се на и не ма да би де прог ла се на ток му 
под тој при ти сок од над вор. Исто ка ко 

и при во е ни от су дир во 2001 го ди на, 
ко га и при си те во е ни и по ли ци ски 
опе ра ции од др жа ва та про тив нав ле
зе ни те ко сов ски и до маш ни те ро ри
стич ки си ли, од те ри то ри ја кон тро
ли ра на од САД и ЕУ, и денде не ска се 
име ну ва ка ко „конф ликт“. Ток му во тој 
„конф ликт“, од нос но вој на, беа вме ша
ни исти те оние спон зо ри кои се га ќе 
го над гра ду ва ат до го во рот од Охрид, 
со пр вич ни те ба ра ња на те ро ри сти те 
кои со експ ло зи ви раз не су ваа ци ви ли 
вр за ни за бе тон ски столб са мо за тоа 
што беа Ма ке дон ци. Ток му од нив ни те 
ре до ви, а зго ра на сѐ и де зер тер од ма
ке дон ска та ар ми ја, спон зо ри те из браа 
да би де на сил но по ста вен за пре тсе
да тел на за ко но дав ни от дом! 

Ток му за тоа, за се то тоа што се слу чу
ва, по ли тич ки те пар тии ве ќе не ма ат 
ле ги ти ми тет од гла са чи те. За та кви те 
сце на ри ја што ги спро ве ду ва ат, а се 
на мет на ти и ди ри ги ра ни од над вор, 
ле ги ти ми тет не ма ат ни ту со ци јал де
мо кра ти те, ни ту нив ни те са те ли ти, 
ни ту нив ни те парт не ри од та ка на ре
че ни от гра ѓан ски се ктор. Единс твен 
бо рец и ре пре зент на ма ке дон ски те 
ин те ре си, пак, не мо же, а и не ма си ла, 
да би де са мо ВМРОДПМНЕ и неј зи ни
те ко а ли ци ски парт не ри; би деј ќи овие 

пра ша ња ги над ми ну ва ат пар ти ски те 
рам ки. Всуш ност, и ил јад ни ци од оние 
кои со де но ви мар ши ра ат за та тко ви
на та, а не за по ли тич ка оп ци ја. 

Од дру га стра на, и ВМРОДПМНЕ е 
под по сто јан удар и пре си ја од не ле
ги тим ни те ин сти ту ции. Всуш ност, за 
оваа со стој ба се свес ни и кре а то ри те 
и нив ни те из вр ши те ли. Не сме ат да 
се за бо ра ват тај ни те по ра ки кои беа 
и ини ци јал на та ка пис ла на по че то кот 
на дол го го диш на та спе ци јал на вој на; 
де ка „при ја те ли од над вор“ из би ра ле 
по ли ти ча ри од Ма ке до ни ја, Ко со во и 
од Ал ба ни ја за „го ле ми пла но ви“, ка
ко што пи шу ва Зо ран За ев до Мен дух 
Та чи, ка ко и по ра ки те на „Скајп“ ме ѓу 
Зо ран Ве ру шев ски и Ѓор ѓи Ла за рев ски 
при прис лу шу ва ња та во кои тие нај а
ву ва ат „гра ѓан ска вој на“. 

Поз дра ви те на пре вра тот во пар ла
мен тот од САД и од ЕУ не зву чат по
и на ку од сиг нал за ос тва ру ва ње на 
тие пла но ви.   

Па ра лел на др жа ва
И САД и ЕУ се га се тру дат да при ка жат 
при вид на нор мал ност. Тоа е на чи нот 
на кој тие ги во дат мо дер ни те вој ни и 
пре вра ти. Во ве дот во оваа со стој ба на 
пре си ја, под ко ја е Ма ке до ни ја, на ско ро 
ќе го до жи вее вр вот. 

По че то кот на овој при вид ле жи во 
вос по ста ву ва ње то „нор ма лен“ или 
при вид но при фат лив  па ра ле ли зам 
на два та од три те стол ба на де мо кра
ти ја та  суд ска та и из врш на та власт 
 ка ко пос ле ди ца на пр жин ски от про
цес. При фа ќа ње то на па ра лел но то 
„спе ци јал но“ об ви ни телс тво, со ме
ѓу пар ти ска сог лас ност, или што и да 
ле жи зад таа фор му ла ци ја, ка ко и па
ра лел ни от си стем во та ка на ре че на та 
„вла да за спро ве ду ва ње на из бо ри те“, 
во ко ја до ми ни ра ше ду а лиз мот, без 
ни ка кво ви стин ско устав но тол ку
ва ње, со искри ву ва ње на нор ми те до 
сте пен на пу ка ње  за што све до чеа и 
ни за та скан да ли во Ми ни стерс тво то 
за вна треш ни ра бо ти  беа пре дус лов 
за на мет ну ва ње на та ква та при вид на 
нор мал ност и при фат ли вост за глав на
та за пр шка од стран ски те куј ни  на
мет ну ва ње па ра лел но Со бра ние или 
на про сто не го во на сил но за зе ма ње. 
Из вр ше ни от пре врат во Со бра ни е то, 
над вор од си те за кон ски нор ми, е са мо 
про дол же ние на во ну став ни от за фат, 
пре вра тот под мет нат и до го во рен со 
пр жин ски от про цес.

Сѐ што ќе се слу чу ва во след ни те 
де но ви ќе би де са мо обид за вос по
ста ву ва ње при вид на нор мал ност во 
др жа ва та. Таа „нор мал ност“ во ед но 
ќе тре ба да ја пре вр ти сли ка та и да 
ги при ка же ка ко нор мал ни но се ње
то на не кои по пу ли стич ки за ко ни со 
кои ќе се са ка да се за тво ри уста та 
на оние што се којд нев но ба ра ат спас 
во де мо крат ски из бо ри, а, од дру
га стра на, ќе се до го ва ра ат за ко ни 
во на со ка на фе де ра ли зи ра ње то на 
др жа ва та. 

Ни што од тоа што ќе се слу чу ва во 
пер и о дот што сле ду ва не ма да би де 
слу чај ност; исто ка ко што си те за фа
ти во овие три го ди ни спе ци јал на 
вој на беа исп ла ни ра ни до пос лед на 
цр тка  не приз на ва ње то на из бо ри те 
во 2014 го ди на, на сил ни те про те сти 
на Со ро со ви те пла те ни ци, пре зе ма
ње то на пар ти ја та на со ци јал де мо
кра ти те, фан то ми зи ра ње то на гла
са чи те, на вре ди те кон ма ке дон ски от 
на род, иден ти тет, исто ри ја, кул ту ра, 
игра ње то на ме ѓу ет нич ки те чув ства, 
из бор ни от ин же не ринг, ти ран ска та 
пла тфор ма  сѐ што во ди кон крај на

та цел  ид на фе де ра ли за ци ја на др
жа ва та со име со не из вес на суд би на.

Се то тоа за што се га све до чат ма ке
дон ска та и ре ги о нал на та јав ност е 
са мо влез во фа зи те од до го во ре на та 
фе де ра ли за ци ја  од до го во ре но то 
до не су ва ње на за ко нот за зго ле ме на 
упо тре ба на ал бан ски от ја зик ка ко 
офи ци ја лен ја зик, пред сѐ во без бед
нос ни от се ктор и во ин сти ту ци и те, 
до по дел ба на ко ла чот од функ ци и те, 
ка ко пре тсе да тел на Со бра ни е то, пре
ми ер или пре тсе да тел на др жа ва та. 
Тоа што сле ду ва е над гра ду ва ње на 
оп шти ни те во „по на пре ден си стем 
на са мо у пра ву ва ње“, од нос но во ве
ду ва ње кан то на лен си стем, и нив но 
ад ми ни стра тив но по вр зу ва ње на 
фе де рал ни те еди ни ци. Во ме ѓу вре
ме, на па ра лел ни от си стем на вла да, 
до кој не ми нов но ќе дој де, ќе би дат 
от ста пе ни и без бед нос ни те ре со ри 
МВР, ДБК, БЈБ, ка ко и фи нан си ски те 
стол бо ви УЈП, Ца ри на. Це ли от пер и од 
ќе би де прос ле ден со про па ган да што 
ќе тре ба да ја над гра ду ва „нор мал
но ста“ ко ја би тре ба ло да обез бе ди 
мир при фор ма ли зи ра ње на фе де

ра ли за ци ја та и пре и ме ну ва ње то на 
др жа ва та под пла штот на не ка кви 
евро ат лант ски на пре ду ва ња.  

Ка де ќе би дат Ма ке дон ци те при ос тва
ру ва ње на оваа аген да? Ве ро јат но, ка ко 
и до се га, на ули ци те бо реј ќи се за за чу
ву ва ње на др жа ва та. Са мо тоа мо же да 
ги на ру ши овие сце на ри ја, кол ку и да 
се тие „со вр ше ни и пре циз ни“. За тоа и 
им беа про во ка ци и те за на силс тво за 
нив но оцр ну ва ње. Ни што не ги пла ши 
сце на ри сти те тол ку ка ко цвр сти на та 
на ’рбе тот на Ма ке дон ци те што про
те сти ра ат. Ма ке дон ска та цвр сти на за 
оп сто ју ва ње и иден ти тет оп сто и ла и 
под ве ков ни су ро ви при ти со ци, а оваа 
ге не ра ци ја Ма ке дон ци не ма да сто јат 
мир но на овој мо де рен ге но цид кој му 
се из вр шу ва со оби дот за не го во обез
ли чу ва ње. Ма ке дон ци те зна е ле ка ко 
да се спра ват и со су ро во ста и со при
ти со ци те од ту ѓин ци те, а зна е ле ка ко 
да се но сат и со нај го ле ма та бол ка, на
не се на од до маш ни те со ра бот ни ци. За 
таа бол ка све до чи и исто ри ја та, ма ке
дон ска та, бал кан ска та, свет ска та. Овие 
де но ви, пак, се ис пи шу ва исто ри ја та 
на уште еден ма ке дон ски не по кор. � 

актуелНо
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и во пос лед ни ве де се ти на го ди ни, кол ку што бе ше 
вМрО-ДПМне на власт, го лем број по ли ти ча ри и 
ин те ле кту ал ци од до се гаш на та опо зи ци ја  ја ко ри с-
теа  фра за та „ви ре ков ме, ама вие не ве ру ва вте“, но 
во на ред ни от пер и од, ре чи си си гур но, таа ќе би де 
ме ѓу нај ко ри сте ни те во по ли тич ка та де ба та. Гра ѓа-
ни те, за кои ста бил но ста и си гур но ста се се ко гаш 
при о ри тет, са ка ат да ве ру ва ат де ка ова е по греш на 
про це на и де ка ра бо ти те ќе се сре дат, де ка СДСМ во 
но ва та вла да ќе вла дее со ум и со раз ум, де ка ал бан-
ски те парт не ри на За ев ќе се за ла га ат за европ ски 
вред но сти и де ка ќе се за ла га ат за си те гра ѓа ни, ка ко 
што се за ла га ат за сво и те Ал бан ци. Се пак, по че то кот 
не ве ту ва ва ква раз вр ска

Пишува |  Горан Момироски

по Ли ТиЧ Ко  НА СиЛС Тво НА Го Ле Ми Те Си Ли колумНа

„Ина у гу ра тив ни от го
вор“ на но ви от „пре
тсе да тел на Со бра ни

е то“ и ми занс це нот во кој тој 
ја пре зе де функ ци ја та спи кер 
на пар ла мен тот не ве ту ва ат 
ста бил на и гра ѓан ска Ма ке до
ни ја ту ку но ви пре мре жи ња во 
вла ста и над вор од неа. Ка тар
зи те ќе би дат при сут ни и во 
ко а ли ци ја та СДСМ  ДУИ  Бе са 
– Уни те ти, но и во ма ке дон ски
от по ли тич ки блок ме ѓу СДСМ 
и но ва та опо зи ци ја.
 
За ев сѐ уште не мо же да сфа ти 
де ка ал бан ски от ја зик на Та лат 
Џа фе ри со кој тој ја пре зе де 
сво ја та „функ ци ја“ на тра гич
ни от ден, че твр ток, не е слу
ча ен из бор ту ку ја сен сиг нал 
ка кви ќе би дат окол но сти те во 
но ва та вла да. За ев не раз би ра 
де ка Џа фе ри и ДУИ не ма ат ни
ка ков ин те рес да ра бо тат на 
др жав но единс тво, ако ве ќе 
ср це то и ге ни те не им да ва
ат да ра бо тат на на ци о нал но 
единс тво. 

И вто ри от сиг нал што го ис
пра ти Та лат Џа фе ри не ве ту
ва де ка цр ни те сце на ри ја се 
не ре ал ни. По ста ву ва ње то на 

ма ке до ни ја - зем ја на пре се да ни

ал бан ско то зна ме во ка би не
тот на но ви от та ка на ре чен 
пре тсе да тел на пар ла мен тот 
е ди рект но кр ше ње на За ко
нот за зна ми ња и на Уста вот 
на РМ. Се раз би ра, во си ту а ци ја 
во ко ја Ма ке до ни ја има мно гу 
по го ле ми проб ле ми од тоа кол
ка ви и кол ку зна ми ња се ве ат 
по ка би не ти и по ули ци, се пак 
овие сиг на ли се мно гу важ ни 
за да се де тер ми ни ра ид ни на та 
во ко ја ќе функ ци о ни ра ма ке
дон ска та ад ми ни стра ци ја. 

По ста ву ва ње то две зна ми ња на 
Ал ба ни ја по крај ед но то ма ке
дон ско во ка би не тот на пре тсе
да те лот на пар ла мен тот е ја сен 
сиг нал де ка единс твен при о ри
тет на ДУИ и на дру ги те ал бан
ски пар тии е за до во лу ва ње то 
на нив ни те на ци о нал ни ин те
ре си. И ту ка, ра ка на ср це, не 
сме е ме да се лу ти ме за тоа што 
се ко ја нор мал на по ли тич ка пар
ти ја или нор ма лен по ли ти чар, 
осо бе но на Бал ка нот, ра бо ти за 
сво и те лу ѓе. Ов де лу ти на та и 
гор чи на та мо же да би дат упа
те ни са мо на тие што доз во лу
ва ат не са мо да се на вре ду ва 
ма ке дон ско то до сто инс тво, да 
се кр ши за ко нот, ту ку и да се 

она ни ра јав но на ста во ви те на 
сто ти ци ил ја ди лу ѓе, кои пред 
16 го ди ни го при фа ти ја Рам ков
ни от до го вор, но ни ко гаш не ма 
да при фа тат да би дат гра ѓа ни 
од втор ред во сво ја та единс
тве на др жа ва. 

Нај те шко се из ле гу ва 
од сопс тве на та ста пи ца
За жал, сце на ри о то де ка не кој 
во но ва та власт ќе ги спре чи Џа
фе ри и дру ги те ал бан ски по ли
ти ча ри да до ка жу ва ат кол ка ви 
го ле ми Ал бан ци се и со тоа да 
ги ири ти ра ат дру ги те е ре чи
си не ве ро јат но. За ев и СДСМ 
ду ри и да са ка ат се га не ма ат 
мож ност да ја за прат транс фор
ма ци ја та на Ма ке до ни ја,  ко ја 
сѐ по мал ку и по мал ку ќе би де 
кру шев ска, ас ном ска или илин
ден ска. Се кој обид на За ев да 
ги сми ри на ци о на ли стич ки те 
стра сти на ДУИ и на дру ги те 
ал бан ски пар тии ќе за вр ши со 
не ус пех за тоа што, за раз ли ка 
од СДСМ, кој без нив не ма ал
тер на ти ва за пра ве ње вла да, 
ДУИ или не кој неј зин пан дан 
се ко гаш ќе би дат во по до бра 
по ли тич ка си ту а ци ја. 

Вна треш на та би тка во ал бан
ски от блок до пол ни тел но ја 
отеж ну ва си ту а ци ја та за тие 
ма ке дон ски на стро е ни чле но
ви во СДСМ, кои мно гу бр зо 
ќе уви дат де ка др жа ва та се 
дви жи кон би на ци о нал на, ме
сто кон гра ѓан ска. Би тка та за 
по ли тич ки оп ста нок на ДУИ и 
бор ба та за прев ласт во до ми
нант но ал бан ски те на се ле ни 
ме ста во пре срет на ло кал ни те 

из бо ри не ма ни за мо мент да 
ја по мрд нат кам па ња та што ја 
поч на ДУИ во Ти ра на на пра
вос лав ни от Бо жик. Оваа на ци
о на ли стич ка кам па ња во ко ја 
мал ку не до сти га Та лат Џа фе
ри да по ста ви ал бан ско зна ме 
и во со бра ни ски те по дру ми, 
би фе и то а ле ти се слу чу ва во 
си ту а ци ја ко га ДУИ има се ри
оз ни проб ле ми пред сво и те 
гла са чи и за тоа не тре ба да се 
из не на ди ме што кам па ња та 
ќе се пре тво ри во дол го роч на 
стра те ги ја за на мет ну ва ње ал
бан ски сим бо ли, ја зик, исто ри
ја и по ли ти ка во си те сфе ри на 
оп штес тве ни кот жи вот ка ков 
што прет ход но Ма ке до ни ја не 
ви де ла  ни ту во ита ли јан ска та 
оку па ци ја ка де што ба ли сти те 
би ле ло кал на власт. 

Би тка та за пре жи ву ва ње на ДУИ 
пред на ле ти те на Бе са и на Се ла 
не ма да за пре на ло кал ни те из
бо ри, таа ќе про дол жи во го ди
ни те пред нас, а за Ах ме ти и за 
дру жи на та единс твен на чин за 
оста ну ва ње на по ли тич ка та ма
па е да ја ко ри стат до ма кси мум 
на ци о на ли стич ка та ре то ри ка и 
по сто ја но да до ка жу ва ат де ка 
се нај го ле ми Ал бан ци, без при
тоа ни нај мал ку да се гри жат за 
чув ства та на огор че ни те, раз о
ча ра ни и ре вол ти ра ни ма ке дон
ски гра ѓа ни. При фа ќа ње то на 
Охрид ски от до го вор, За ко нот 
за те ри то ри јал на ор га ни за ци ја 
и „из бо рот“ на Та лат Џа фе ри за 
„пре тсе да тел“ на Со бра ни е то, и 
то ле ран ци ја та што За ев и СДСМ 
ја има ат за на ци о на ли стич ки те 
про во ка ции на ал бан ски от блок, 
се нај до бар сиг нал де ка ДУИ тре
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ба да ја тур ка сво ја та аген да без 
при тоа да мо ра да се гри жи за 
ма ке дон ски от дел од гра ѓа ни те. 

Нив ни от то вар и се га и во ид
ни на ќе го но си ма ке дон ски от 
парт нер во вла да та. За ев е тој 
што се га ќе мо ра да од го ва ра 
за нив ни те по стап ки. Ма ке дон
ски те гра ѓа ни од го вор ност за 
на ци о на лиз мот на Ал бан ци те 
ќе ба ра ат од  За ев, тој ќе мо
ра да да ва об јас ну ва ња зо што 
вле та во аван ту ра та од ко ја 
се га не ма вра ќа ње, освен ако 
не са ка екс прес но да се вра ти 
во опо зи ци ја. За тоа ќе мо ра 
да тр пи и да мол чи, да го пра
ви тоа што ус пеш но го пра ви 
со го ди ни. Да ка жу ва ра бо ти 
што не ма ат ни ка ква ло ги ка, 
а по тоа да ги ре ла ти ви зи ра и 
де ман ти ра, да твр ди де ка не 
сме го раз бра ле ни ту сфа ти ле. 
И охра брен од под др шка та од 
стран ци те да мис ли де ка пра ви 
до бро за Ма ке до ни ја. 

Стран ци те ле ги ти ми раа 
пре се дан и тие има ат 
дел од од го вор но ста за 
ид ни на та
НАТО, САД и ЕУ, од по зи ци ја на 
гло бал ни моќ ни ци, во пос лед
ни от ма ке дон ски слу чај ре ши ја 
да под др жат пра вен и уста вен 
пре се дан, кој не е за бе ле жан 
ни ту ме ѓу мла ди те бал кан ски 
де мо кра тии. Нив на та по ли тич
ка, во е на и еко ном ска моќ им 
да ва пра во да го „октро и ра ат“ 
Та лат Џа фе ри за спи кер иа ко 
не го ви от из бор не ис пол ну ва 
ни ту ми ни мум кри те ри у ми за 
из бор на фуд бал ски тре нер во 
гер ман ска тре та ли га. Со тоа 
си те европ ски и аме ри кан ски 
ли де ри ќе мо ра ат да ја пре зе
мат и од го вор но ста за ид ни
на та на зем ја та. Ако се по вто ри 
сце на ри о то што бе ше спро ве
де но по ко сов ска та кри за, ко га 
и по крај ве ту ва ња та за по мош 
за па дот це лос но се пов ле че од 
ме на џи ра ње то на кри за та, ко ја 
во 2001 го ди на се пре тво ри во 
конф ликт, на Ма ке до ни ја ѝ се 
за ка ну ва це лос но уни шту ва ње. 
За пад ни те си ли се тие што ќе 
мо ра ат да ги ре гу ли ра ат од
но си те во но ва та ма ке дон ска 

вла да за тоа што е јас но де ка 
„вра ќа ње то на жи во тот“  и еу
фо ри ја та од за ми ну ва ње то на 
ВМРОДПМНЕ од др жав ни те 
ин сти ту ции ќе трае ма кси мум 
не кол ку ме се ци. Ако за па дот 
не се ин вол ви ра ди рект но во 
ме на џи ра ње то на ба ра ња та на 
Се ла за фе де ра ли за ци ја, на Бе са 
за комп лет на транс фор ма ци ја 
на зем ја та и, оп што, во амор ти
за ци ја на ба ра ња та на Ал бан
ци те од но ва та власт, јас но е 
де ка Ма ке до ни ја сѐ уште не ни 
поч на ла да из ле гу ва од кри за. 

та лат ка ко во вед во  
ре фе рен ду мот за име то
На ја ва та на За ев де ка еден од 
при о ри те ти те на но ва та вла
да ќе би де про ме на на име то, 
од нос но ре ше ние на спо рот 
со Гр ци ја, е до во лен ар гу мент 
се кој, па ду ри и нај го ле ми те 
си ли, да се уп ла шат од раз во јот 
на на ста ни те во Ма ке до ни ја, 
со мож ност за дол го трај на не
ста бил ност во ре ги о нот. Пре
се да нот што ЕУ, НАТО и САД 
го на пра ви ја со Џа фе ри ка ко 
спи кер на Со бра ни е то ќе би де 
од осо бе на важ ност ко га За ев 
на ма са ќе ста ви ре фе рен дум за 
про ме на на име то, а тој не ма да 
би де при фа тен од мно зинс тво
то ма ке дон ски гра ѓа ни. Да ли и 
то гаш ме ѓу на род ни от фа ктор, 
ко ри стеј ќи ја сво ја та су ро ва 
моќ, а трг ну вај ќи од сво и
те ин те ре си за за тво ра ње на 
грч кома ке дон ски от спор во 
не ста бил ни от ре ги он, на си ла 
ќе ре че де ка 42 про цен та од 
гра ѓа ни те што се за про ме на 
на име то се по ве ќе од, на при
мер, 58 про цен ти, кои се про
тив тоа? Ка ко што се га ре ши ја 
де ка 59 пра те ни ци се по ве ќе од 
до вол но за из бор на нов пар ла
мен та рен спи кер иа ко Уста вот 
на ла га ми ни мум од 61 пра те
ник, од нос но 50 про цен ти, плус 
еден. По ли тич ко то на силс тво 
на го ле ми те си ли врз ма ли те 
зем ји не е не поз на то ни ту во 
со вре ме на та европ ска и свет
ска исто ри ја ни ту во исто ри
ја та на Ма ке до ни ја. Тоа што 
во мо мен тов ѝ се слу чу ва на 
Ма ке до ни ја е по дра ма тич но 
за тоа што за пад ни те си ли не 
се ни оби доа да да дат не ка кво 

прав но тол ку ва ње. Со тоа тие 
ди рект но го пре кр ши ја прин
ци пот на вла де е ње на пра во то 
за кое тол ку мно гу се за ла га ат 
и со кое се гор де ат. Во ма ке
дон ски от слу чај, слич но ка ко 
и со пре су да та на Ме ѓу на род
ни от суд на прав да та во Хаг, 
за пад ни те парт не ри на Ма
ке до ни ја ќе има ат се ри оз ни 
проб ле ми да об јас нат зо што 
се отка жаа од еден од сво и те 
нај важ ни прин ци пи. 

Ид на та опо зи ци ја со 
свои це ли
И без ид ни те че ко ри на но ва
та ма ке дон ска опо зи ци ја, со
стој ба та во зем ја та е до вол но 
комп ли ку ва на, но За ев не смее 
да се на де ва де ка ВМРОДПМНЕ 
ќе го жа ли и ќе му по ма га да 
оста не на власт за тоа што тој, 
ре чи си е из вес но, ќе вле зе во 
проб ле ми до гу ша со сво и те ал
бан ски парт не ри. За оче ку ва ње 
е де ка ВМРОДПМНЕ по сто те 
де на од вла де е ње то на СДСМ 
ќе го иско ри сти исти от ре цепт 
што го ко ри сте ше За ев. По сто
јан при ти сок, бло ка ди, бој кот, 
ду ри и ва де ње „бом би“, кои не 
мо ра да би дат во ау ди о фор мат. 
Ко ри стеј ќи ги пре се да ни те во 
по ли тич ки от жи вот во пос лед
ни ве шестсе дум го ди ни, ВМРО 
 ДПМНЕ ќе има це лос но пра во 
од пр ви от ден во опо зи ци ја да 
ба ра пред вре ме ни из бо ри и, 
дру ги и ако ги за гу би пр ви те, 
да про дол жи да ба ра но ви, сѐ 
до де ка не се вра ти на власт. Во 
оваа би тка, сле деј ќи ја ма три ца
та по ста ве на од За ев, сѐ ќе би де 
доз во ле но и сѐ ќе би де ле гал но. 

мож ност да се раз јас ни мат но то
Во це ли от раз вој на на ста ни те, се пак, има 
ед на до бра ра бо та од ко рист за дол го
роч на та ма ке дон ска ид ни на. По 10 го ди
ни вла де е ње на ВМРОДПМНЕ гра ѓа ни те, 
ко неч но, ќе ви дат што на ви сти на на пра
ви ла. Да ли, на ви сти на, гра де ла или са мо 
кра де ла, ка ко што твр ди СДСМ, да ли ги 
пре да ва ла на ци о нал ни те ин те ре си, да ли, 
на ви сти на, би ла под го тве на да го сме ни 
име то, да ли, на ви сти на, ја во де ла Ма ке до
ни ја кон про паст. Си те ќе мо же ме да спо ре
ди ме ко ја е раз ли ка та ме ѓу ма ке дон ска та 
дес ни ца и ле ви ца за тоа што не ма дру ги. �

анализа

Бан ди, не Ган ди
Ед на ор да но ви нар ски не кро фи ли 
го спо ре ди За ев со Ган ди. Де мек, 
го пра кти ку вал не на сил ни от гра ѓан
ски от пор?! Исти от тој из ве ду вач на 
стран ски сце на ри ја и про во ка тор што 
ја до ве де Ма ке до ни ја до ова де ре џе? 
Да, Ган ди е поз нат ка ко та тко на на ци
ја та. Мо же те ли да го за мис ли те За ев 
ка ко та ков? Ве по ла зу ва ат мор ни ци, 
се раз би ра, за тоа што по и мот та тко 
на на ци ја та оз на чу ва чо век што ги са
ка сво ја та зем ја, име, на ци ја, исто ри ја, 
иден ти тет, ја зик, хим на, зна ме, грб. 
Са ка сѐ што е не го во, би ло ин ди ско 
или ма ке дон ско. Да, оз на чу ва па три
от, не што што не ма ни ка ква до пир на 
точ ка со са мо на ре че ни от мур тин ски 
спа си тел. По ве ро јат но, За ев е поб
ли зок до Тед Бан ди, откол ку до Ма
хат ма Ган ди...

ЗАев е ГАНДи, КоЛКУ ШТо ШАреНАТА БеШе ревоЛУЦијА...

Пишува | Љупчо Цветановски

В о креш чен до то на сво јот 
без и де ен, па те ти чен и пла
те нич ки тво реч ки не мир, 

сдсмов ски те стра те зи по втор но 
се над ми наа се бе си. Ве ру ва ле или 
не, а со нив одам на сѐ е ве ро јат но, 
За ев ста на Ган ди?!

Про во ка то рот и иде ен тво рец на 
со бра ни ски те ин ци ден ти, кој це ли 
три го ди ни си игра со ид ни на та на 
сопс тве на та зем ја и на ци ја, исти от 
тој што при си лен елан бо јо су ва ше 
ин сти ту ции со сво и те ша ре ни по
си но ци и по ќер ки, кои ги вдо ми во 
пар ти ја та и во пар ла мен тот, љу би те
лот на ска пи авто мо би ли, те рен ски 
во зи ла и на грч ки ха ци ен ди, во очи
те на не го ви те не до вет ни ју риш ни
ци се транс фор ми ра ше, ни по мал ку, 
ни по ве ќе, во Ма хат ма Ган ди.

Без тро шка срам, за пер де не ма ни 
абер, стру мич ки от моќ ник и ми
ли о нер, те жок нај мал ку 12 ми ли о
ни евра (соз да де ни во ре жим), хе
до нист, опор ту нист и по ли тич ки 

аван ту рист и ка ми ка ѕе, го спо
ре ди ја со ос но во по лож ни кот на 
ин ди ска та др жа ва, чо ве ко љу бец 
и тво рец на не на сил ни от гра
ѓан ски от пор?! По сто јат ед на 
ми ли јар да раз лич ни при чи ни 
зо што За ев не е, ни ту не ко гаш 
ќе би де Ган ди, но про па ган да та 
си ги пра ви сво е то. Што е след
но, Ше ке рин ска ќе ста не Мај ка 
Те ре за?

Црно и бело, предавник и 
патриот, Заев и Ганди...
Ган ди е поз нат ка ко та тко на на
ци ја та. Мо же те ли да го за мис ли
те За ев ка ко та ков? Ве по ла зу
ва ат мор ни ци, се раз би ра, за тоа 
што по и мот та тко на на ци ја та 
оз на чу ва чо век што ги са ка сво
ја та зем ја, име, на ци ја, исто ри ја, 
иден ти тет, ја зик, хим на, зна ме, 
грб. Са ка сѐ што е не го во, би ло 
ин ди ско или ма ке дон ско. Да, оз
на чу ва па три от, не што што не ма 
ни ка ква до пир на точ ка со са мо
на ре че ни от мур тин ски спа си тел. 
За ев е убе ден де ка не е „црп нат“ 
од ни ва та за да би де, ед но став но, 
фр лен на стра на. Асо ци ја ци ја та 
со „црп ну ва ње то“, пак, мно гу
ми на ја по вр зу ва ат со ча до рот 

и со рол ја та што му ја на ме нил 
на За ев во раз не би ту ва ње то на 
сопс тве на та зем ја.

Да, овој пат, раз бес не ти те не до
вет ни ме ди ум ски стра те зи на 
За ев му го ста ви ја оре о лот на 
Ган ди за да го до ло ват лаж ни
от мо мен тот на ви стин ски от не
на си лен от пор, кој Ин ди е цот го 
пра кти ку ва ше, но за бо ра ви ја на 
фа ктот де ка исти от тој ли дер на 
СДСМ  це ли три го ди ни, бу квал но, 
се којд нев но го про во ци ра ше и 
раз бес ну ва ше на ро дот. Уште ед но 
бит но пра ша ње, За ев мо же ше да 
го из бег не кон та ктот со, со пра
во, раз бес не ти от на род, има ше 
и вре ме и шан са за ева ку а ци ја 
(све дош тва од пар ла мен тар на
та згра да), но са ми от тој со на
ме ра оста нал та му за да се со о чи 
со гра ѓа ни те со чи и што иден ти
тет ски обе леж ја и др жа ва јав но 
си игра ве ќе 10 го ди ни. Уште од 
2008 го ди на (ви тка ње то „кич ма“ 
за име то) ја де ње то жи ви лу ѓе и 
нај а ве ни от пар ти ски ре ван ши зам 
(мно гу па ци фи стич ки и ган ди
ев ски), пре ку кон три те на ма
ке дон ски от па три о ти зам (јав но 
приз на де ка не им при ле га), те
ле фон ско то приз на ние за пу ка ње
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на из бо ри (ми ро тво ре цот Ган ди, 
не ли), ди ри ги ра ње то кри за и са
мо у ни шту ва ње то на ид ни на та 
на сопс тве на та зем ја и на род, па 
сѐ до ини ци ја тив на та ка пис ла со 
ти ран ска та пла тфор ма.

Да не за бо ра ви ме, уште пред Се
ла, Ка са ми и Ах ме ти да по мис лат 
на не ка ква пла тфор ма, ос но ва та 
ја по ста ви За ев во Берн, со дво ја
зич но ста и „уба ви на та“ на фе де
ра ли за ци ја та на Швај ца ри ја. По
тоа, исти от тој што ѝ ку му ва ше, 
„со две ра це“ ја пре гр на и, за ра ди 
пу ста власт, ја при фа ти пла тфор

ма та, ко ја тре ба да ја сме ни др
жа ва та. Ап со лут на иден тич ност, 
сѐ што не ко гаш Ган ди по са кал во 
жи во тот за сво ја та Ин ди ја, не ли. 
Да не бе ше тра ди ци о нал но за па
лен и кре ми ран пред очи те на 
сво јот на род, си гур но ќе се пре
вр ту ва ше во гро бот при се ко ја 
спо ред ба со мур ти не цот. За ев е 
Ган ди тол ку кол ку што ша ре на
та на пра ви ја бе ше ре во лу ци ја. 
До ден де нес таа е свет ски срам 
за по и мот....

антиколонијализмот  
на Ганди и чадорот на Заев
Ед на ра бо та осо бе но „бо де очи“ 
при ка ква и да е спо ред ба на 
Зо ран За ев со Мо хан дас Ка рам
чанд Ган ди. Ин ди ски от та тко 

на на ци ја та, ко го на ро дот го 
на ре че Ма хат ма (ве ли ко душ
ни от, до сто инс тве ни от) е нај
поз на ти от свет ски не на си лен 
бо рец про тив ко ло ни ја лиз мот 
и стран ски те вли ја ни ја.

Знак на пре поз на ва ње на 
„на ши от“ Зо ран За ев, пак, е 
стран ски от ча дор и ду зи на та 
ам ба са до ри и дип ло ма ти, кои 
тол ку се срд но, ор но и без за др
шка по сто ја но ги оправ ду ва ат 
и ми лу ва ат не го ви те ан ти на
ци о нал ни дејс тва. За мис ле те 
ги са мо зас лу же ни те епи те ти 

на Ган ди, ве ли ко душ ни от и 
до сто инс тве ни от, до име то на 
опор ту ни стот Зо ран. Ма хат ма 
За ев?! До сто инс тве ни от или 
ве ли ко душ ни от За ев?! Страш
на, не ве ро јат на не по доб ност, 
ко ја при ле га на мон ти пај то но
ска па ро ди ја. Слич на на „Бра
ја но во то жи тие“, во ко ја се га, 
освен спа си те лот За ев, кај нас 
за и гра и но си те лот на ли кот 
на Клис, Ги ли јам и Па лин. Да, 
во Ма ке до ни ја ток му Бра јан 
ја игра ше рол ја та на Бра јан. 
Се ка ко, збо ру ва ме за пос лед
на та епи зо да во ко ја на ста пи 
ста ти стот Хојт Бра јан Ји, а во 
ко ја „спа си те лот“ Зо ран бе ше 
са мо ста тист. Неј се, уште ед на 
про ѕир на и про чи та на при
ка ска...

И до де ка Ган ди го по све ти и 
го да де сво јот жи вот во и за 
ос ло бо ду ва ње на сво ја та та
тко ви на, „на ши от“ ли дер на 
СДС без М, це ла та до се гаш на 
жи вот на енер ги ја ја на со чи кон 
ома ло ва жу ва ње на др жав ни
от иден ти тет, уни тар ност и 
на ци ја. Ба рем до се га, се ка ко 
де ка би се ра ду ва ле ко га би нѐ 
де ман ти рал со но ви те дејс тва. 
Ва ка, ме сто Ма хат ма, по до бро 
му при ле га Ха шим (Ха шим зна
чи уни шту ва чот, ма кар на леб, 
но и на дру ги ра бо ти). За мис
ле те са мо, Ха шим За ев, иа ко 
Агим оно ма стич ки со се ма му 
при ле га на прет ход но то име 
(Зо ран и Агим има ат исто зна
че ње – ра ѓа ње на де нот, зо ра). 
По ве ден од фи ло зо фи ја та на 
по кро ви те лот Со рос (ко ја, 
нај ве ро јат но, не ни ја раз би
ра, а за што, нај ве ро јат но, му 
по ма га „по у ба ва та“ по ло ви на 
Рад ми ла) ли де рот е нав ле зен 
во не бу лоз но ста на иде и те за 
не по сто е ње на ци о на лен иден
ти тет, над на ци о нал ни те ла 
што го има ат пос лед ни от збор 
во од лу ки те на др жа ви те итн. 
Ред не ло гич ни глу по сти, кои 
се про ти ват на исто ри ја та и 
чо веч ко то по сто е ње. За е ви
сти нас пре ма ган ди сти би би
ле бор ги нас пре ма па три о ти...

Заев вс Ганди – 
материјалното наспрема 
духовното

„На све тот има се дум гре во-
ви: бо гат ство без труд, ужи-
ва ње без ка ра ктер, тр го ви ја 
без мо рал, на у ка без ху ма-
ност, обо жу ва ње без жр тва 
и по ли ти ка без прин ци пи“.

Ова е ед на од нај поз на ти те 
мис ли на Ма хат ма Ган ди. Го
лем дел од на ве де ни те гре во
ви, пак, се не и зо ста вен дел од 
се којд нев на та ег зи стен ци ја 
на вр ху шка та на СДСМ и на 
не го ви от ли дер. Дел од нив, 
без раз ли ка да ли се „ки ра џии“, 
ад во ка ти, „про фе си о нал ни“ 
по ли ти ча ри или но ви на ри, се 
за вис ни ци од пр ви те три гре
во ви, но си те се сил но обе ди
не ти во пос лед ни от.

Се ви ка по ли ти ка без прин ци пи. Ка
ко про мо то ри на Со ро со ва та иде о
ло ги ја, тол ку не со од вет на и ту ѓа на 
ов деш ни от мен та ли тет и кул ту ра, ма
ки ја ве ли стич ки те че да што се во дат 
од ма кси ма та „вла ста ги оправ ду ва 
средс тва та“ жи ве ат во со се ма раз ли чен 
свет од сво и те гра ѓа ни. Ка ко то гаш и 
би го раз бра ле по ри вот на тие сто
ти ци ил ја ди лу ѓе што се ко ја ве чер ги 
пол нат ули ци те? Ка ко не кој од СДСМ 
во оп што и би оправ дал не што тол ку 
не до хо дов но? Се ка ко, освен тие нив
ни сим па ти зе ри што сфа ти ја де ка се 
про да де ни и изи гра ни и мар ши ра ат 
за ед но со сво и те со гра ѓа ни...

Уште ед на поз на та мис ла на Ган ди ве ли: 
„Ги мра зам при ви ле ги и те. Се то тоа 
што не мо же да се по де ли со на род-
ни те ма си, ка те го рич но го од би вам!“

Аха, при ви ле ги и те. Збо ру ва ме за „ау диjа“, 
„пор шеа“ и џи по ви од 80ина ил ја ди 
евра, ха ци ен ди и ви кен дич ки од сто ти ци 
ил ја ди, јах ти, АТВа, спи е ње од 2.000 евра 
на ве чер, чан ти од 23.000 евра, ко сту ми 
од исто тол ку? Да, ед но став но ста и чо ве
ко љу би е то на Ган ди нас пре ма ча ла мот 
и не пре суш на та жел ба на вр ху шка та на 
СДС без М да по ка жат де ка се по и на кви и 
по бо га ти, а со тоа се по драз би ра ло де ка 
се по ум ни и по у ба ви...

Да, тој ви стин ски от Ган ди ве лел: „Бо-
га ти те мо ра ат да жи ве ат ед но став-
но, за си ро маш ни те, ед но став но, да 
мо жат да жи ве ат“.

Банди е многу поблизок од Ганди

„Не чув ству вам ви на за ни што, ги жа лам тие што чув-
ству ва ат ви на“. Ова не е ка жа но од Ган ди, се раз би ра. Но, 
мо ра да приз на е те, сто па ти по ве ќе им при ле га на на ве де
ни те ли ко ви од СДСМ, од ко ја би ло од мис ли те на Ма хат ма.

Проб ле мот е што ова не е мис ла на Ган ди ту ку на Бан ди. 
Има и ри ма, не ли.

За жал, најм но гу на СДСМ и на вр ху шка та, пос лед на та 
мис ла е мис ла на Тед Бан ди, еден од нај поз на ти те аме
ри кан ски и свет ски се ри ски убиј ци. Чо ве кот на ду ша има 
по ве ќе од три е сет убис тва, а тоа што го ка ра кте ри зи ра е 
што тоа го пра вел тол ку мно гу го ди ни, се ко гаш ус пе вај ќи 
да му из бе га на за ко нот. Ве по тсе ту ва не не ко го?

Глав на та при чи на за ова е што бил мно гу те ме лен, упо рен, 
убав и ха риз ма ти чен. Пр во то или те мел но ста, до кол ку го 
про е кти ра ме слу ча јот на Бан ди на по ли тич ка та сце на во 
Ма ке до ни ја, е по ве ро јат но ка ра кте ри сти ка на „ча до рот“, 
а дру ги те две де лум но одат в при лог на опо зи ци ска та 
при ка ска. Зна е те, по во ста но ве ни от ур нек, на мет нат од  
исти от тој „ча дор“,ко га за бе ле жаа де ка Ка ти ца не ма дел 
од овие ка ра кте ри сти ки, ѝ ги на мет наа Лен че и Фа ти ме. 
До бро, ха риз ма та по втор но не до сти га ше.

Но чу му За ев и вр ху шка та би би ле поб ли ски до Бан ди, 
ме сто до Ган ди?

Збо ру ва ме за чо век што за се га е са мо се ри ски уби ец во 
обид. Уби ец на на ци о нал но то. Ко га збо ру ва ме за се ри
ски, пак, збо ру ва ме за име то, зна ме то, ја зи кот, хим на та, 
гр бот, др жа ва та,  иден ти те тот и „се ри ја“ на  си те не го ви 
обе леж ја и за Ма ке до ни ја ка ква што ја зна е ме и, не дај 
Бо же, са мо па ме ти ме. Де фи ни тив но, „но ва та“ еки па на 
СДСМ е поб ли ска до Бан ди откол ку до Ган ди...

Тед Бан ди, пак, ка ко на ра во у че ние, при су де ње то из ја вил: 
„оп штес тво то са ка да ве ру ва де ка мо же да ги иден-
ти фи ку ва зли те и ло ши лу ѓе, но тоа не е мож но. Не 
по сто јат сте ре о ти пи...“ 

анализа
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Пишува | Ацо Станковски

Играта на нервите заврши во четврток на 27 април – денот 
што ќе влезе во македонската историја. 

А не дека не стана исцрпувачка оваа игра полна со подмет
нувања, ненадејни сурови удари, кои требаше да бидат 
фатални, разни итроштини на теренот, досега невидена 
хипокризија во политичкиот живот на овие простори, ко
рупција, разузнавачки интервенции, закани, уцени, агресија, 
разни пленуми и шарени кондомреволуции за пари, кои 
брзо се трошат, а потоа?

Остана печатот на предавник, кој е удрен на челото на 
тие што за 30 илјади денари виртуелна просечна плата го 
поддржаа велепредавството на националните интереси, 
а кога дојде на асталот на политичката гозба фамозната 
платформа, во која се разнебитува македонската држава, 
не се повлекоа, ниту се покајаа. 

И со нема упорност тргнаа во плетењето на својата узур
паторска мрежа на владеење. 

Регуларните партии на македонскиот легалистички ин
терес не покажаа некоја голема борбеност. За мир в куќа? 
Или поради нивната експонираност, се лесна цел за каков 
било напад од страна на непријателот. 

Всушност, цело време гледаме една неочекувана попуст
ливост, повлекување, напати и дефетизам. Зошто? Зар 
историската ВМРО тоа би го правела така? Зар не гледате 
дека ве хранат со лажни надежи, со лажни ветувања? Зар 
не гледате дека во нив не треба да се има никаква доверба? 
Во протагонистите, наречени добар чадор и лош чадор? 

Полека, но сигурно, ве водат кон амбисот. Чадорите, тие 
меѓународни геополитички вампири, ве хипнотизирале 
и со безобразна нерасположеност ве носат кон гибелта. 
НАТО и ЕУ, до кога ќе ви бидат златното теле, идолот на 
отпаднатите од Бога?

Зар не гледате дека „меѓународната“ е блудница, која 
нема став, туку само безумна алчност за моќ и за доми
нација? Одете таму каде што вашиот карактер е оцрнет, 
а вие непожелни. 

Поради името ли?

Ете во почетокот на независноста вашите идеолошки 
противници го сменија името, па сменија сѐ и украдоа сѐ 
и уништија сѐ. Зашто многу беа уплашени. 

Во детството, пропагандата на маршалот Тито ги плашеше 
со монструозни претстави за империјализмот. Им кажуваше 
колку е тој суров и колку е бескрупулозен кон работникот 
и кон неговите тешко остварени права. Тоа – „фабриките 
на работниците“ – ќе го снема. Ќе дојде Капо со корбач и ќе 
ви ги „лупи“ грбовите секогаш кога продуктивноста ќе се 
намали. Сопругите, сестрите и ќерките ќе ви ги претвори 
во проститутки откако ќе ги приватизира сите фирми и ќе 
го редуцира бројот на вработените во името на профитот.
 
Во приватизираните фабрики ќе работите како скотови со 
надница, која едвај може да ви ги закрпи дупките на лактите 
на џемперот и чорапите. Ќе бидете никој и ништо. Ќе би
дете лумпенпролетери, како што беа и вашите несреќни 
предци. Посебно лошо во таа верзија на реставрираниот 
капитализам ќе поминат членовите на КП – таканаречената 
„црвена буржоазија“. 

И кога Горбачов го шитна комунизмот за Нобелова на
града и малку готовина, а Москва пропадна како светски 
авторитет, сите овие комунисти проквичеа и фатија да 
се китат со либералистички перја, станаа социјалдемо
крати или, подобро кажано, предавници на левицата, на 
историската левица. 

Е, тоа е итрината на западната моќ, на илуминатската 
пеколна инспирација, на силите на злото, да успеете со 
еден силен и импресивен удар непријателите да ги деи
деологизирате и да ги претворите во свои најверни слуги. 

Зашто ваквиот слуга, а поранешен непријател, ќе сака да 
се докажува повеќе од кој било друг слуга зашто сомнежот 
врз неговата лојалност треба секојдневно да се отстрану
ва, а и парите се добри. Парите добиени за кодошење на 
сопствениот народ. 

Затоа, драги мои пријатели од патриотските партии, а 
најмногу од ВМРОДМНЕ, вие никогаш не ќе се зближите 
со НАТО и со ЕУ, значи, со илуминатите и со другите слу
ги на нечестивиот, како што прават вашите политички 
опоненти – предавниците на сопствената идеологија и 
предавниците на сопствениот народ. 

Упорното инсистирање на НАТО и на ЕУ ви ја зема силата 
и ве одвојува од народот, кој толку многу се даде во ваша 
заштита верувајќи ви и мислејќи дека вашиот курс вреди 
да се следи. 

Токму и затоа граѓаните на Македонија се кренаа на 
протести, зашто почувствуваа дека легализмот не функ
ционира во оваа држава. 

Чадорот ли го исклучи системот и сега не функционира?
Во четвртокот народот тргна по 60 дена предупредување и 
шетање. Црвената линија беше помината од предавниците. 
Протестите тој ден преминаа во револуција. 

И тешко си на тој што ќе ѝ застане на патот.  �



екоНомИја

минималната плата ќе биде 12.000 денари
веТеНоТо ЗГоЛеМУвАње НА НАјНиСКиТе приМАњА ќе иМА СвојА реАЛиЗАЦијА

Даденото ветување за по
раст на најниските при
мања во државава ќе има 

своја реализација. Така место 
8.050 денари, колку што из
несуваше во 2012 година кога 
се воведе, и сегашните 10.080 
денари, годинава износот на 
минималната плата треба да 
се искачи на малку повеќе од 
12.000 денари. Работниците со 
нетрпение ги очекуваат овие 
законски измени, кои треба да 
им овозможат повисоки при
мања и подостоинствен живот, 
со надеж дека зголемувањето на 
најниската плата ќе продолжи. 
Работодавците, исто така, го 
поздравуваат зголемувањето 
на минималната плата. За биз
нисмените нема да биде голем 
финансиски удар да исплатат 
20 отсто повеќе како минимал
на плата. Од Организацијата 
на работодавци велат дека за 
нив е прифатливо барањето на 
синдикатите за зголемување на 
минималните примања на ра
ботниците. Сепак, бараат при

времено одложување на обвр
ската во одредени сектори, како 
текстилниот и кожарскиот, за 
кои Законот се воведе со одло
жување.    

� Минималната плата, која 
во моментов изнесува 10.080 
денари, е премногу ниска и 
Македонија има пониска ми-
нималната плата од земјите во 
регионот, но со зголемувањето 
од 20 отсто ќе ги надминеме 
другите земји, значи ќе биде-
ме пред нив со износот на ми-
нималната плата од земјите од 
околината на Македонија. Со 
ова ќе покажеме дека, навис-
тина, ни е приоритет живот-
ниот стандард на граѓаните 
и на работниците, но дека 
ни е поттик и во иднина да 
продолжиме да работиме на 
зголемување на минималната 
плата  вели Ибрахим Ибрахими.    

Можноста за зголемување на 
минималната плата за околу 20 
отсто се отвори по  разговорите 

меѓу Министерството за труд 
и социјална политика и најго
лемиот синдикат во државата  
Сојузот на синдикатите на Ма
кедонија. Но, за да се реализира 
оваа намера,  треба поддршка и 
од третиот социјален партнер, 
односно работодавците. Потоа 
на таа тема треба да се состане 
Социјалноекономскиот совет, 
по што следува измена на За
конот за минимална плата, за 
што е потребно функционално 
Собрание.

�  Тоа што првично утврдивме е 
дека има простор, има желба за 
зголемување на минималната 
плата и верувам дека наскоро 
во дополнителните разговори 
со другите претставници на 
синдикатите, со КСС, со работо-
давците, ќе најдеме заеднички 
модус, заедничко решение за 

зголемување на минималната 
плата за околу 20 проценти. 
Анализите што беа направени 
од Министерството за труд и 
за социјална политика и од 
Сојузот на синдикатите на 
Македонија се совпаѓаат  рече 
Ибрахими. 

Според претседателот на ССМ, 
Живко Митревски, има простор 
минималната плата да се зголе
ми и за повеќе од 20 проценти. 
Од ССМ велат дека постојано
то зголемување на просечната 
плата е доказ дека компани
ите имаат пари повеќе да им 
исплаќаат на работниците, кои 
дополнително ќе се мотивираат 
поради поголемите примања.

� Се надевам дека со смиру-
вањето на состојбите веднаш 
ќе биде реализирано тоа што 

го договараме. Тука ненадмин-
лива е и улогата на работода-
вците и сакаме да го слушнеме 
и нивниот глас и доколку се 
согласат да биде и повеќе од 
20 отсто и доколку има прос-
тор, се разбира дека ќе одиме 
и со повисоко зголемување во 
текот на оваа година  појасни 
Митревски.

Законска обврска да исплатува
ат минимална плата работода
вците добија во 2012 година, а 
таа до сега е неколку пати зго
лемувана. Во 2012 година, кога 
се воведе со донесување посебен 
Закон, изнесуваше 8.050 дена
ри, за две години подоцна да 
се зголеми на 8.800 денари. Таа 
година, со измени на Законот, 
се предвиде постепено зголему
вање на минималната плата до 
2016 година. Така, на почетокот 

на 2015 година од 8.800 дена
ри, законски загарантираната 
плата во државата се качи на 
9.590 денари, а лани на 10.080 
денари, колку што изнесува и 
сега. Кога се правеа последни
те измени на Законот за мини
мална плата, Министерството 
за труд и за социјална полити
ка, претставниците на работо
давците и на синдикатите се 
договорија за пониска сума на 
минималната плата во трудово 
интензивните дејности, односно 
во производството на текстил, 
производството на облека и во 
производството на кожа и слич
ни производи од кожа. За нив во 
2015 година минималната плата 
изнесуваше 8.050 денари, лани 
9.000 денари, годинава е 9.590 
денари, додека до сумата што 
како загарантирана сега ја при
маат сите други работници, од
носно 10.080 денари, тие треба 
да стигнат дури в година. 

Со последните измени на Зако
нот за минимална плата се пред
видоа и посериозни санкции за 
работодавците, кои ќе се оби
дат да ја заобиколат законска
та обврска да исплаќаат плата 
најмалку во вредноста на мини
малната. Така, доколку инспек
торот утврди дека на работник 
му се исплатени помалку пари, 
работодавецот прво добива 
рок од седум дена да ја исплати 
коректната сума, а доколку не 
го стори тоа, следува глоба од 
8.000 до 9.000 евра во денарска 
противвредност. Ако, пак, го пов
тори истиот прекршок во рок од 
една година, пропишаната гло
ба изнесува од 9.000 до 10.000 
евра, плус 15 дена забрана за 
работа, во кои мора да исплати 
минимална плата и придоне
си. Глоба од 4.000 до 5.000 евра 
во денарска противвредност е 
предвидена и за одговорното 
лице кај работодавецот. Во 2012 
година минимална плата се ут
врди за првпат во историјата на 
независна Македонија. Кога се 
донесе Законот повеќе од 65.000 
работници имаа пониска пла
та од тогашната минимална од 
8.050 денари, а во текстилната и 
во кожарската индустрија месеч
ните примања на работниците 
се движеа околу 4.000 денари. �
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минималната плата што во моментов изнесува 10.080 денари 
е премногу ниска и во поглед на другите земји македонија има 
пониска минималната плата од земјите во регионот, но со зголе
мувањето од 20 отсто ќе ги надминеме другите земји, значи ќе 
бидеме пред нив со износот на минималната плата од земјите од 
околината на македонија

Пишува | Александрија Стевковска 



Ѓор гЕ  
ИвА Нов

МИркА 
вЕЛИНовСкА

Пла тфор ма та од Ти
ра на не мо же да би де 
ус лов ни ту, пак, ос но ва 

за фор ми ра ње вла да во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

Бе зо браз но е ви на та за 
вар то ло меј ска та ноќ во 
Со бра ни е то да им се ле

пи на во да чи те на На род ни от фронт за За ед нич ка 
Ма ке до ни ја, кои не ма ле кон тро ла врз на ста ни те, а 
не на оние што со сво и те „по ли ти ки“ и про це ду ри 
доз во ли ја ва ка да еска ли ра ат ра бо ти те. На ро дот 
кро тко оче ку ва ше расп лет на кри зи те што ги 
имп лан ти раа аме ри кан ски те и европ ски те ам ба
са до ри по на лог на сво и те вла ди ве ќе две го ди ни. 
Ве ру вај ќи де ка ма ке дон ски те по ли ти ча ри зна ат и 
уме ат да ги за шти тат др жа ва та и ин те ре си те на 
сво и те гра ѓа ни. Ама се по ка жа де ка во Ма ке до ни ја 
се га не ма спо соб ни и од важ ни по ли тич ки деј ци 
што ќе го пре се чат Гор ди е ви от ја зол.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
СоЛ ЗА  
гр чЕ вА

Жи ве е ме во вре ме ко га 
пред очи ни се од ви ва 
др жа вен удар. Од пр
ви от ден ини ци ја ти ва та ин си сти ра ше на мир ни 
про те сти, ни кој не нѐ сос лу ша, ни ту еден пра те
ник, ни ту ед на пар ти ја, ни ту ед на ам ба са да, ни
ту еден ме ше тар, за на крај нај нер воз ни те да ги 
пре диз ви ка ат со про во ка тив ни на ста ни вна тре во 
Со бра ни е то. Жа ли ме за си те по вре ди, но најм но
гу за по вре да та на Ма ке до ни ја. Таа жал, таа бол 
не кој мо ра да ја на до ме сти. Де не ска из ле гов ме 
со иде ја, ќе ја ка же ме ту ка пред вас, ќе ја ту жи ме 
оваа не функ ци о нал на др жа ва.

Бо рИС 
ДА Мов СкИ

Ако на овој на чин се 
из би ра пре тсе да тел 
на Со бра ние и ако на 
ва ков на чин се из бе ре вла да, таа не ма да е ре
форм ска, ту ку најм но гу Ре во лу ци о не рен Со вет 
(мо же би и со пра во на прек суд). Ина ку, не знам 
што ба ра Хојт Ји кај Ива нов. Ни кој изг ле да не му 
ка жал де ка вче ра, на ска ли те од мо ја та згра да, 
мо и те ком шии ме из браа за пре тсе да тел на Р.М. 
Имам сли ки, маж ми ми по да ри цве ќе, на пра
вив ме све чен ру чек и сѐ та ка по Устав, за кон и 
Де лов ник на куќ ни от со вет.

Зо рАН  
ЗА Ев

Ние Ма ке дон ци те кои 
сме по бед ни ци на из бо
ри те, во су шти на ко га 

фор ми ра ме вла да тре ба да ги има ме на ум ма ли те 
ет нич ки за ед ни ци, и тоа не са мо ал бан ска та, ту ку 
и тур ска та, ром ска та, вла шка та, бош њач ка та и 
си те дру ги за ед ни ци би деј ќи тие се со ста вен дел 
од на ша та Ма ке до ни ја. Ко га се нат пре ва ру ва ат 
две срп ски пар тии или две ром ски пар тии, ред е 
да се по чи ту ва мно зинс тво то гра ѓа ни Ср би, Ро ми, 
Вла си, Бош ња ци, ка ко би ле учес ни ци во вла да та. 
Тоа се де мо крат ски прин ци пи. Тоа не зна чи де ка 
ма ке дон ска та пар ти ја мо ра да би де дел од вла ста.

Се на о ѓа ме на еден 
долг пат, се на о ѓа ме 
во пос лед на та би тка 
за Ма ке до ни ја, не ма ме што да из гу би ме и за тоа 
пос ле си те за ка ни пак сме ту ка и ќе би де ме уште 
60 и 60 и 60 де на. Ние не ма ме дру го оруж је да се 
из бо ри ме про тив овие сил ни аве ти кои се соз да
ва ат од си те стра ни и вна тре и над вор, има ме са мо 
еден кур шум  единс тво то.

вИ о ЛЕ ТА 
Ач ков СкА

 |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |   |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |  

Роден на:   
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с. Флорино, Гостиварско

Образование:   
Магистер по одбрана, 
Филозофски факултет, 
Институт за одбрана, УКИМ

народ ѕверски настрада од 
Македонец. Македонец, кој 
за заменикврховен коман
дант на вооружените сили 
на Македонија го назначи 
командант Спикери. 

И така, ЗаеБ го изеде к**т 
на темата малцинствата ја 
имаа Македонија како заед
ничка држава. Браво Талат, 
така треба  те направија 
човек од лепешкар дојден 
од забитите македонски за 
да се сереш на традицијата 
и крвта пролеана од Маке
донците. Да ти го начукам 
орелот у шупак и тебе и на 
другар ти Рама. Заев  сићи 
до реке и утопи се. Џабе кр
вареше у парламент кога 
терористов на сликава ти 
одржа лекција. � (р.р.)

Талат Џафери

комаНДаНт 
СПИкерИ

Помина недела тешка 
како планина. Како 
Шар Планина, Бистра, 

како ридовите над Вејце и 
над другите тетовски и гос

На крвавиот избор му прет
ходеше изведба на албанс
ката химна „Обединети под 
знамето“ од говорницата 
на истиот тој македонски 
парламент, во кој денеска 
е поставено и албанското 
знаме. Во кабинетот на не
легитимниот командант 
Спикери.

Тешко е да се рече дека 
ѕверствата останаа во 
2001 година, дека Вејце е 
крвав настан од историја
та, а уште потешко е да се 
премине преку неверство
то на Македонецот, кој на 
Македонците им стана 
крвник. Еден ден исто
ријата ќе испише уште една 
мрачна страница, 16 годи
ни подоц на македонскиот 

тиварски села, кои во 2001 
година им станаа гробови 
на македонските бранители.  

Во предвечерјето на годиш
нината од масакрот во Вејце, 
најкрвавиот и најбрутален 
масакр во поновата историја 
на Република Македонија, 
командант Флорина беше 
избран за нелегитимен 
претседател на Собранието 
на Република Македонија. 
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З а вре ме на из бор на та кам
па ња од фран цу ски от ге о
граф и автор Кри стоф Ги ји 

бе ше по ба ра но да опи ше што 
би зна чел ду е лот ме ѓу Ле Пен 
и Ма крон.

 Тоа ќе би де со вр ше но. Тоа ќе 
би де хе ми ски чи сто. Тоа ќе би де 
би тка за Фран ци ја  из ја ви Ги
ји, чи ја што кни га „Пе ри фер на 
Фран ци ја“ се освр ну ва на вли ја
ни е то на гло ба ли за ци ја та во за
бо ра ве ни те гра до ви во Фран ци ја 
и на по де мот на На ци о нал ни от 
фронт на Ле Пен.

Да пог лед не ме ка де се ли ни и те 
на фрон тот во бор ба та за Фран
ци ја ме ѓу Ма крон и Ле Пен.

евро па

Ле Пен ве ќе дол го вре ме ин си
сти ра на по тре ба та Фран ци ја 
да се отка же од единс тве на та 
ва лу та евро то и да се вра ти на 
фран кот, ка ко и да ја на пу шти 
шен ген зо на та.

Таа пред ви ду ва де ка ЕУ „ќе 
умре“ и ве ти де ка ќе одр жи 
ре фе рен дум за членс тво то на 
Фран ци ја во Европ ска та уни ја 
или Фрег зит.

Ле Пен са ка да ја уки не ди ре
кти ва та на ЕУ што им овоз мо
жу ва на прет при ја ти ја та во ед на 
европ ска зем ја да ги ис пра ќа ат 
сво и те ра бот ни ци на дру ги ме
ста во бло кот и се спро тив ста ву
ва на тр гов ски от до го вор ме ѓу 
ЕУ и Ка на да (ЦЕ ТА).

Ма крон, по ра не шен бан кар и ми
ни стер за еко но ми ја што во де ше 
ед на пот пол но отво ре на про е
вроп ска кам па ња, са ка да ја за
јак не евро зо на та со фор ми ра ње 
по се бен бу џет за 19те зем ји кои 
ја ко ри стат за ед нич ка та ва лу та.

Тој, исто та ка, пред ла га фор ми
ра ње пар ла мент и ми ни стер за 
фи нан сии за евро зо на та.

Ма крон, исто та ка, са ка Евро
па да ги за јак не над во реш ни те 
гра ни ци со по ста ву ва ње на за
ед нич ка та по гра нич на по ли ци ја 
и да на мет не по ви со ки та ри фи 
за за шти та на европ ска та ин ду
стри ја од не ло јал на кон ку рен ци
ја, осо бе но од Ки на.

Тој, ге не рал но, ги под др жу ва ме
ѓу на род ни те тр гов ски до го во
ри и го под др жу ва до го во рот со 
Ка на да.

еко но ми ја

Ема ну ел Ма крон са ка да го на
ма ли кор по ра тив ни от да нок за 
биз ни си од 33 про цен ти на 25. Тој, 
исто та ка, са ка да на пра ви бу џет
ско кра те ње од 60 ми ли јар ди евра 
за да по мог не во одр жу ва ње то 
на за лож би те на Фран ци ја да ја 
за до во ли гра ни ца та за де фи цит 
на ЕУ на 3 про цен ти од БДП.

Ле Пен се за ла га за „ин те ли ген
тен про тек ци о ни зам“ и ги фа во
ри зи ра фран цу ски те фир ми од 
јав ни от се ктор.

Таа, исто та ка, са ка да ги ос ло бо
ди ма ли те и сред ни те прет при
ја ти ја од кре ди ти со на ма лу ва ње 
на ка мат ни те тро шо ци.

Ми гра ци ја

Ле Пен ве ти де ка ќе ја на ма ли не
томи гра ци ја та  раз ли ка та ме ѓу 
бро јот на лу ѓе што при стиг ну ва
ат и што за ми ну ва ат  на 10.000 
и ве ти мо ра то ри ум на ле гал на та 
ми гра ци ја.

Таа ќе ги отеж не ус ло ви те за ква
ли фи ка ци ја за азил, ќе ја за о стри 
по ли ти ка та што им доз во лу ва ат 
на ими гран ти те да до не сат род

ни ни во Фран ци ја и ќе оне воз
мо жи не ле гал ни те ми гран ти да 
до би ва ат доз во ла за пре стој.

Стран ци те осу де ни за те ро ри зам 
или за кој би ло друг кри ми нал ќе 
би дат авто мат ски де пор ти ра ни, 
а Ле Пен ќе го уки не за ко нот што 
им овоз мо жу ва на де ца од ро ди
те ли ими гран ти што се ро де ни 
во Фран ци ја да до би јат фран цу
ско др жав јанс тво.

Ма крон ве ти де ка ќе го за бр за 
про це сот на ре ви зи ја на ба ра
ња та за азил на ма кси мум шест 
ме се ци, вклу чи тел но и жал би те.

Тој ја по фа ли гер ман ска та кан
це лар ка Ан ге ла Мер кел за неј
зи на та ве ли ко душ на по ли ти ка 
за ба ра те ли те на азил, со што се 
овоз мо жи влез за еден ми ли он 
еми гран ти од 2015 го ди на.

Ма крон са ка да соз да де сил ни 
по гра нич ни без бед нос ни си ли, 
а теч но то збо ру ва ње на фран цу
ски от ја зик да ста не нај важ на та 
ква ли фи ка ци ја за стек ну ва ње 
фран цу ско др жав јанс тво.

ис лам

Освен Евро па и ми гра ци ја та, 
дру га го ле ма оп се си ја на Ма рин 
ле Пен е ис ла мот. Таа ве ли де ка 
ра ди кал ни от ис лам ќе зе ме го
лем за мав ако по бе ди неј зи ни от 
ри вал.

Таа ре дов но пре ду пре ду ва за 
смрт на та опас ност од фун да
мен та ли стич ки от ис лам.

Ма крон, од дру га стра на, пак, 
ја об ви ни Ма рин ле Пен де ка се 
оби ду ва да на пра ви не при ја те ли 
од пет ми ли о ни мус ли ма ни што 
жи ве ат во Фран ци ја.

Ле Пен не о дам на ин си сти ра ше 
де ка ве ру ва оти обич ни от ис лам 
е ком па ти би лен со Фран цу ска та 
Ре пуб ли ка, но ед на од неј зи ни те 
глав ни за лож би е да се за бра ни 
но се ње то на мет ли ви ре ли ги оз
ни сим бо ли, осо бе но ис лам ски те 
ша мии.

Ма крон не ка жа да ли са ка да ја 
про ши ри за бра на та за но се ње 
ша мии, ко ја бе ше во ве де на во 
учи ли шта та и во јав ни те уста
но ви во 2004 го ди на, на си те 
јав ни ме ста. Што се од не су ва 
до пра ша ње то за но се ње бур ка, 
Ма крон ве ли де ка тоа е пра ша
ње на јав ни от ред, што зна чи 
де ка тре ба да по стои за кон што 
ќе го за бра ни тоа ка ко што са ка 
Ле Пен.

Ле Пен ве ли де ка са ка да рас ту ри 
не кои мус ли ман ски ор га ни за
ции во Фран ци ја, до де ка Ма крон 
ве ли де ка са ка да им по мог не на 
мус ли ма ни те да из гра дат нов 
„фран цу ски ис лам“.

иден ти тет

Ма рин ле Пен са ка стран ци те и 
ими гран ти да се аси ми ли ра ат 
со Фран ци ја и со фран цу ска та 
кул ту ра, а не са мо да се ин те гри
ра ат. Ма крон, од дру га стра на, 
ги поз дра ву ва кул тур на та раз
но вид ност и плу ра ли зам.

Ле Пен, пра ктич но, ве ли или при
фа те те ја фран цу ска та кул ту ра 
или оде те си до ма, но Ма крон ве ли 
де ка не по стои фран цу ска кул ту
ра, ту ку де ка по стои кул ту ра во 
Фран ци ја, ко ја што е раз но вид на.

До де ка Ле Пен сме та де ка фран цу
ска та кул ту ра и иден ти тет се за
гро зе ни од ма сов на та ими гра ци ја, 
Ма крон со за до волс тво ја сла ви 
раз но вид но ста.

ра бо та и пен зи ја

И двај ца та кан ди да ти се из јас ни ја 
де ка ќе ја за др жат ра бот на та не де
ла од 35 ча са во Фран ци ја, ко ја ја 
во ве де вла да та на со ци ја ли сти те 
во 2000 го ди на, но Ма крон ќе ја 
на ма ли со тоа што ќе им овоз мо жи 
на прет при ја ти ја та да пре го ва ра
ат за но ви ра бот ни пра кти ки со 
сво и те вра бо те ни.

Ле Пен са ка да ја на ма ли ста рос
на та гра ни ца за пен зи о ни ра ње на 
60 го ди ни од 62, до де ка Ма крон 
са ка да ја обе ди ни комп лекс на та 
мре жа на пра ви ла за пен зи о ни
ра ње за вра бо те ни те во јав ни от 
и во при ват ни от се ктор и да не 
ја ме ну ва мо мен тал на та ста рос на 
гра ни ца за пен зи о ни ра ње.

Тој, исто та ка, са ка да ги уки не бе не
фи ци и те за не вра бо те ност за ква
ли фи ку ва ни ра бот ни ци што од би ле 
две при стој ни по ну ди за ра бо та.

Со цел да во ве де по до бра кон
тро ла во бу џе тот, Ма крон са ка да 
от пу шти 120.000 др жав ни служ
бе ни ци иа ко бол ни ци те ќе би дат 
по ште де ни, а да соз да де 10.000 
ра бот ни ме ста во по ли ци ја та и 
45.000 ра бот ни ме ста во обра
зо ва ни е то.

Ле Пен се за ла га за по ве ќе др жав
ни служ бе ни ци на на ци о нал но ни
во и во бол ни ци те, но по мал ку ра
бот ни ме ста упра ву ва ни од стра на 
на фран цу ски ре ги о нал ни вла сти. 
Таа, исто та ка, са ка да соз да де ра
бот ни ме ста за 21.000 по ли ци ски 
и ца рин ски служ бе ни ци.

Без бед ност

Ма крон ве ти де ка ќе го зго ле ми 
бро јот на по ли ци ја та за 10.000, 
до де ка Ле Пен ве ли де ка ќе до да де 
15.000 служ бе ни ци на по ли ци ски
те си ли на Фран ци ја.

Што се од не су ва до за тво ри те, Ма
крон пред ла га 15.000 но ви кре ве
ти, а Ле Пен 40.000.

До де ка Ма крон пред ло жи европ
ски фонд за од бра на на за ед нич ки 
ми сии, Ле Пен са ка да ја пов ле че 
Фран ци ја од НА ТО и да го зго ле ми 
бро јот на вој ни ци за 50.000.

Да но ци

Ле Пен са ка да на мет не да нок на 
сто ка од 35 про цен ти врз ком
па нии што но сат про из водс тво 
над вор од Фран ци ја и да нок на 
вра бо ту ва ње стран ски ра бот ни ци, 
та ка што Фран цу зи те ќе има ат 
при о ри тет.

Таа са ка да ги на ма ли да но ци те на 
до ход за 10 про цен ти за до ма ќинс
тва та со нај ма ли при ма ња и са ка 
да го отка же пла нот на Фран ци ја 
да го за др жи да но кот на до ход од 
ме сеч ни те при хо ди поч ну вај ќи од 
след на та го ди на.

Ма крон са ка три го диш на сус
пен зи ја на да но ци те за имот за 
80 про цен ти од фран цу ски те до
ма ќинс тва.

Тој, исто та ка, са ка да го пре тво ри 
т.н. со ли да рен да нок на бо гат ство 
на лу ѓе што твр дат де ка има ат по
ве ќе од 1,3 ми ли он евра (1,4 ми ли
он до ла ри) во средс тва во да нок 
на бо гат ство од нед ви жен имот, 
иск лу чу вај ќи ги фи нан си ски те 
средс тва.

Ле Пен из ја ви де ка не ма да го ме
ну ва да но кот на бо гат ство. 

СВеТ

Цен три стич ки от кан ди дат ема ну ел Ма крон и дес ни чар ска та 
ли дер ка Ма рин Ле Пен, кои ќе се со о чат во вто ри от круг 
од пре тсе да тел ски те из бо ри во Фран ци ја на 7 мај, се во 
бор ба за ид ни на та на Фран ци ја. но, нив ни те пла но ви за 
др жа ва та се со се ма раз лич ни

ле Пен против ма крон  
и нив ни те раз лич ни ви зии за Фран ци ја

Из вор: Фран цу ски „Ло кал“
Пре вод: Ана Цве та но ска
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Искри ве ната кар ли ца е при чи на за си те проб ле ми 
со ’рбет ни от столб

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

Д ол го то се де ње, ло шо то др
же ње на те ло то, дол го то 
вре ме пред комп ју тер или 

пред те ле ви зор по ми на то во не
пра вил на по лож ба, на ма ле на та 
фи зич ка актив ност, не пра вил на та 
ис хра на, ка ко и пре ку мер на та те
лес на те жи на се са мо не кои од фа
кто ри те по ра ди кои рас те бро јот на 
де фор ми те ти на ’рбет ни от столб. 
Искри ве на кар ли ца е при чи на за 
си те проб ле ми со ’рбет ни от столб, 
ве ли Ѓо ко Ко ко лан ски, ли цен ци ран 

те ра певт за ја пон ска та ма са жа ју
ме и хо. Јумeихо е офи ци јал на те ра
пи ја за ста пе на во Ја по ни ја, Ки на, 
Ма ле зи ја, Ку ба, а се при ме ну ва во 
ре чи си си те европ ски др жа ви (Ав
стри ја, Бел ги ја, Гер ма ни ја, Фран
ци ја, Фин ска, Ита ли ја, Хо лан ди ја, 
Ве ли ка Бри та ни ја). Од зем ји те во 
ре ги о нот ја има во Бу га ри ја, Ср
би ја, Гр ци ја, Хр ват ска. Оваа ма са
жа е на ме не та за си те што има ат 
проб ле ми со ’рбе тот, кол ко ви те и 
со кар ли ца та. Мо же да се при ме ну
ва и кај де ца, осо бе но кај оние што 
има ат проб ле ми со де фор ми те ти 
на ло ко мо тор ни от апа рат.

 Ка ков вид ма са жа, од нос но те ра пи ја 
е ју ме и хо?
Ко Ко ЛАН СКи: Ју ме и хо прет ста ву ва 
те ра пев тска ме то да зас но ва на врз ос
но ва на ма ну ел ни дејс тви ја из вр ше ни 
врз чо веч ко то те ло со цел одр жу ва ње 
и по до бру ва ње на здрав је то на лу ѓе то. 
Тоа не е са мо ма са жа, ту ку ком би на ци
ја од ма са жа, истег ну ва ња и ме сте ње. 
Ју ме и хо прет ста ву ва це лос на те ра пи ја 
на чо веч ко то те ло, ста вај ќи ги во фо кус 
рам но те жа та на те ло то и си ме три ја та на 
кар лич ни те ко ски. Искри ве на кар ли ца е 
при чи на за си те проб ле ми со ‘рбет ни от 
столб. Име но, до кол ку те ло то не е во 
рам но те жа, на ста ну ва ат на ру шу ва ња 
од раз но ви ден ка ра ктер, кои, пак, мо
же да пре диз ви ка ат акут ни и хро нич ни 
за бо лу ва ња. Пре ку оваа те ра пи ја, тие се 
ели ми ни ра ат или уб ла жу ва ат. Таа дејс
тву ва бр зо и ефи кас но, при до не су ва за 
соз да ва ње ба ланс по ме ѓу жи вот ни те 
си ли во ор га низ мот, го зго ле му ва иму
ни те тот и по ма га при умс твен и фи зич ки 
за мор. Те ло то ста ну ва по е ла стич но и 
по ви то. По ра ди ком би на ци ја та (ма са жа, 
истег ну ва ње и ме сте ње) е мно гу до бро 
при фа те на. Тие што до а ѓа ат на ма са жа 
уште по пр ви от трет ман, ве лат де ка се 
чув ству ва ат по от пу ште но или де ка бол
ка та е по ма ла.

 За ко го е на ме не та оваа ста ра древ на 
ја пон ска те ра пи ја? па ци ен ти со ка кви 
ди јаг но зи нај че сто до а ѓа ат кај вас?
Ко Ко ЛАН СКи: Имај ќи го пред вид тоа 
де ка во де неш ни от на чин на жи вот мно
гу се се ди, те ра пи ја та е до бра за си те, 
од де ца до ста ри ли ца. Јас не би ги на
ре кол па ци ен ти, тоа е за во ор ди на ци ја, 
а ние сме обу че ни за ју ме и хо те ра пи ја, 
но, се пак, не сме ле ка ри. На ме не та е за 
си те што свес но се гри жат за сво е то 
те ло и за сво е то здрав је, пре вен тив но, 
за си те спор ти сти, кои до пол ни тел но ги 
акти ви ра ат му ску ли те и има ат по тре
ба од ма са жи и те ра пии. Оваа те ра пи
ја е мно гу ко рис на и за бре ме ни же ни 
би деј ќи тие че сто има ат проб ле ми со 
гр бот по ра ди те жи на та на сто ма кот. 
Исто та ка, на ме не та е за си те што има
ат проб ле ми со ’рбе тот, кол ко ви те и со 
кар ли ца та, со бол ки во вра тот,вко ча
не тост, не пра вил но др же ње на те ло то, 
бол ки ме ѓу ре бра та, иши јас, лум бал ги ја,  

ло ша цир ку ла ци ја, рев ма, вр тог ла ви
ци, мул тип лекс скле ро за, ди ско па ти
ја, ди скус хер ни ја. До а ѓа ат служ бе ни
ци, ин фор ма ти ча ри, но ви на ри, кои со 
ча со ви се пред комп ју тер, про фе си
о нал ни во за чи и во за чи на град ски 
авто бу си, кои со ча со ви се зад во лан, 
учи лиш ни де ца со искри ву ва ње на 
’рбе тот, стран ци кои ги пра кти ку ва
ле трет ма ни те во нив ни те зем ји, па 
са ка ат да ги про дол жат.

 Кол ку вре ме тра ат трет ма ни те со 
ма са жа та ју ме и хо?
Ко Ко ЛАН СКи: Еден трет ман има 
око лу 100 ма саж ни ма ни пу ла ции со 
кои се ан га жи ра це ла та стру кту ра на 
чо веч ко то те ло и обич но трае око лу 
45 ми ну ти. Бро јот на трет ма ни те е 
раз ли чен би деј ќи се кој ор га ни зам ре
а ги ра ин ди ви ду ал но. Има слу чаи ко га 
са мо два до три трет ма ни се до вол ни, 
а при дру ги се по треб ни де се ти ци за 
да се по стиг не ус пех.

 Да ли по стои огра ни чу ва ње, има ли 
па ци ен ти со ди јаг но зи што не сме ат 
да ја пра кти ку ва ат оваа ма са жа?
Ко Ко ЛАН СКи: Нај че ста кон тра ин
ди ка ци ја е при кож ни бо ле сти. Тре ба 
да се знае де ка оваа те ра пи ја се при
ме ну ва са мо на здра ва ко жа. Ју ме и хо 
не се при ме ну ва кај лу ѓе со па ра зи ти 
или вос па ле ни ја на ко жа та, га бич ни 
ин фек ции, псо ри ја за, чи ро ви, из го
ре ни ци или дру ги па то ло шки бо ле
сти кои мо же да се ра ши рат или да 
пре диз ви ка ат тру е ње. Те ра пи ја та не 
се при ме ну ва на вос па ле на ко жа и на 
ко жа на ко ја во ско ро вре ме е из вр ше
на опе ра ци ја и тки во то сѐ уште не е 
заз дра ве но. Ју ме и хо се из бег ну ва за 
вре ме на мен стру а ци ја, осо бе но ако 
е во пра ша ње обил на мен стру а ци ја 
(хи пер ме но ре ја). Те ра пи ја та не е пре
по рач ли ва при акут но тру е ње од кој 
би ло вид, по тоа со стој ба на гроз ни ца, 
ко ске но или ин фе ктив но за бо лу ва ње 
(осте тис, осте о ми ли тис, ар три тис), 
нор мал на или акут на осте о по ро за, 
раз лич ни ло ка ли зи ра ни ви до ви ту
бер ку ло за кај диш ни те ор га ни, ко ски
те и ко жа та, акут ни ср це ви за бо лу ва
ње: ан ги на пе кто рис, ми о кар ди ја лен 
ин фаркт, арит ми ја, ср це ви ма ни, ане
вриз ми, раз ни ло кал ни ем бо лиз ми, 
ар те ри ска хи пер тен зи ја; акут ни на
ру шу ва ња на диш ни те па ти шта;

ате роск ле зо ра со пер и фер на 
и цен трал на ма ни фе ста ци ја 
(ср це ва, мо зоч на и црев на). 
Те ра пи ја та ју ме и хо, исто та ка, 
не се пре по ра чу ва при на ру шу
ва ње на ди ге стив ни от тракт 
(га стри тис, црев но на ру шу
ва ње, хе па ти тис, проб лем со 
жолч ка или пан кре ас, во слу
чај на кр ва ве ње од чир, Кро но
ва бо лест, вос па ле ние на чир), 
бо ле сти на кр вта по вр за ни со 
кр ва ве ње или скло ност кон 
кр ва ве ње (се ри о зен проб лем 
со ка пи ла ри те), се ри оз на тра
у ма (екси мо за); ди скус хер ни
ја при дру же на со ја ки бол ки, 
ка ко и си те ви до ви ма лиг ни 
за бо лу ва ња во ко ја би ло фа за 
(освен ако не е пре по ра ча на од 
стра на на он ко лог).

 Ка де сте се обу чу ва ле за 
оваа те ра пи ја? 
Ко Ко ЛАН СКи: Јас обу ки те ги имав 
ту ка во Ма ке до ни ја од ов ла сте но ли це 
од Ме ѓу на род ни от ин сти тут по пре
вен тив на ме ди ци на за ју ме и хо во То
кио, Ја по ни ја. За изу чу ва ње на оваа 
тех ни ка е по треб но вре ме, по све те
ност и мно гу пра кти ка. Тех ни ка та е 
по де ле на на се дум ни воа, кај нас мо же 
да се зе мат до тре ти сте пен, а пос ле 
за се кој сте пен се оди во То кио. По 
се кое зе ме но ни во се ба ра две го ди ни 
ра бот но искус тво, тоа се пра ви ла што 
се по чи ту ва ат. Тоа е дол га обу ка и не 
е евти на, а зна е ње то се про ве ру ва.

 ра сте бро јот на де ца со ско ли о за и 
со ки фо за. Да ли има те и па ци ен ти 
со искри вен ‘рбет?
Ко Ко ЛАН СКи: Да, за жал, ре ал но
ста е та ква. Бр зи от на чин на жи вот 
и по ми ну ва ње то мно гу ча со ви пред 
комп ју тер до ве доа до за гри жу вач ко 
зго ле му ва ње на бро јот на де ца со де
фор ми те ти на р'бет ни от столб. Не пра
вил но то се де ње, ло шо то др же ње на 
те ло то, дол го вре ме пред комп ју тер 
или пред те ле ви зор во не пра вил на 
по лож ба, на ма ле на та фи зич ка актив
ност, не пра вил на та ис хра на, ка ко и 
пре ку мер на та те лес на те жи на се са мо 
не кои од фа кто ри те на де неш ни ца та 
што до ве доа до ра пид но зго ле му ва
ње на бро јот на де ца со де фор ми те ти 
на ’рбет ни от столб. Страш но е што 

тоа се учи лиш ни де ца, кои во клу пи
те вле гу ва ат ис пра ве ни или со ма ли 
де фор ми те ти, а пос лед на та го ди на 
из ле гу ва ат от та му со ви сок про цент 
на де фор ми тет на рбе тот. Но, до бро е 
што по ра ди го ди ни те, кај нив те ло то е 
по кре вко и вед наш мо же да се вли јае 
и да се спре чи по го лем проб лем. На 
тоа тре ба да вни ма ва ат ро ди те ли те. 
За тоа кај де ца та те ра пи ја та има од ли
чен ефект. Пре вен ци ја та и на вре ме
но то ди јаг но сти ци ра ње се глав но то 
оруж је во бор ба та про тив вро де ни те 
или стек на ти те де фор ми те ти на ло
ко мо тор ни от апа рат (ско ли о за, ки
фо за, лор до за, рам ни ста па ла,X но зе, 
О но зе и др.).

 има ли де фор ми те ти кои со те ра-
пи ја та ју ме и хо мо же да се из ле чат 
за се ко гаш?
Ко Ко ЛАН СКи: Ме то дот пр во ги ре
ша ва проб ле ми те со ор то пед ски ка
ра ктер. Има ме по зи тив но искус тво со 
ис пра ву ва ње на ‘рбе тот (ско ли о за, ки
фо за, лор до за), ди ско па ти ја, из ме сте
ни згло бо ви, нерв ни на пре га ња, ло ша 
цир ку ла ци ја, лум бал ги ја, иши јал ги ја, 
рев ма и др. Уште ед наш ќе наг ла сам, 
мно гу е важ но на вре ме да се пре зе мат 
мер ки, уште при пр ва та бол ка или 
сом неж за не кој вид де фор ми тет, а не 
не кој да се до ве де во си ту а ци ја да не 
мо же да се ис пра ви, па ду ри по тоа да 
ба ра по мош. 

ако те ло то не е во рам но те жа, на ста ну ва ат 
на ру шу ва ња од раз но ви ден ка ра ктер, кои, 
пак, мо же да пре диз ви ка ат акут ни и хро нич ни 
за бо лу ва ња. пре ку оваа те ра пи ја, тие се 
ели ми ни ра ат или уб ла жу ва ат

Ѓо Ко Ко Ко ЛАН СКи, ЛИ ЦЕН ЦИ РАН ТЕ РА ПЕВТ ЗА ЈА ПОН СКА МА СА ЖА ЈУ МЕ И ХО здраВjе
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мо ра мно гу да чи та те. Сме та те де ка сте наш ле не ко ја 
ори ги нал на иде ја, но, во су шти на, неа ве ќе 400 па ти 
ја на пи ша ле или ја обра бо ти ле на мно гу по до бар на
чин лу ѓе што одам на по чи на ле. по сто јат мно гу при чи
ни за да чи та те, но ед на од при чи ни те е за да про ве
ри те дали тоа што сте го на пи ша ле е ори ги нал, ве ли 
Фре де рик Бег бе де

КНи жев НА ТА СУ перѕ веЗ ДА Фре Де риК БеГ Бе Де во СКоп је Го про Мо ви рА Ше ро МА НоТ „УНА и Се ЛиН Џер“

Де не ска пи са те лот го не ма тој ста тус што го имал еден ер нест Хе мин гвеј, 
Скот Фиц џе ралд или Ви ктор Иго

Пишува |  Не ве на По пов ска
Фото |  Фран цу ски ин сти тут во Скоп је

Фре де рик Бег бе де, пи са тел, ли
те ра ту рен кри ти чар, есе ист, ре
жи сер, те ле ви зи ски во ди тел и 

по вре мен ди џеј, до па ту ва во Скоп је за 
да ја про мо ви ра сво ја та нај но ва кни га 
„Уна и Се лин џер“, а кај нас до се га се 
об ја ве ни и ро ма ни те „399“, „Љу бо вта 
трае три го ди ни“, „Ро ман ти чен его ист“, 
„Фран цу ски ро ман“... Бег бе де е еден од 
најз на чај ни те фран цу ски пи са те ли и 
нај кон тро верз ни европ ски авто ри на 
21 век, а свет ска сла ва здо би ва пре ку 
сво и те ро ма ни, кои се пре ве де ни на 
по ве ќе од 80 ја зи ци. По се та та на Скоп је 
бе ше ор га ни зи ра на од из да вач ки от 
цен тар „Три“, кој ги об ја ву ва кни ги те 
на Бег бе де, но и од Фран цу ски от ин
сти тут во Скоп је. Ток му во про сто ри и
те на Ин сти ту тот Бег бе де од го ва ра ше 
на по ве ќе пра ша ња, раз го ва ра ше со 
при сут ни те, бе ше стрп лив со мно гу
број ни те чи та те ли, кои ба раа да им 
ги пот пи ше кни ги те или да се фо то
гра фи ра ат со не го. Љу без но по зи ра ше 
за „сел фи“...тоа беа сце ни за па ме те ње. 
Иа ко го сле ди ими џот на „ло шо мом че“, 
го на ре ку ва ат „све то то де те на Па риз“, 
„кни жев на ѕвез да“, а не го ви те кни ги 
пре диз ви ку ва ат скан да ли и по ле ми ки, 
ре гру ти ра ат го лем број вљу бе ни ци, но 
и про тив ни ци... не го ва та љу без ност 
и при стој ност во сред би те со чи та те
ли те ука жу ва на мом че од до бро се
мејс тво, што е це лос на спро тив ност од 
ин ци ден ти те по кои е поз нат и над вор 
од гра ни ци те на сво ја та зем ја. Име но, 
во 2008 го ди на Фре де рик за ед но со 
уште еден фран цу ски пи са тел е уап сен 
по ра ди кон су ми ра ње ко ка ин од ха у ба
та на авто мо би лот. Сво е то за твор ско 

искус тво го пре то чу ва во „Фран цу ски 
ро ман“, за кој во 2009 го ди на до би ва 
кни жев на на гра да. Не го ва та мај ка е 
пре ве ду вач од анг ли ски ја зик, а та
тко му ло вец на та лен ти, што на Фре
де рик му овоз мо жи ло да се шко лу ва 
во елит ни учи ли шта. По сту ди и те во 
Па риз си те оче ку ва ле да го про дол жи 
шко лу ва ње то, но Фре де рик поч ну ва 
да ор га ни зи ра за ба ви со при ја те ли те. 
Те шко е да се сле дат си те актив но сти 
на овој т.н. кон тра ди кто рен ден ди, 
кој че сто ги ци ти ра ру ски те кла си ци, 
мно гу чи та и пи шу ва... Инс пи ра ци ја 
за сво и те ро ма ни нај че сто на о ѓа во 
све тот на мо да та, мар ке тин гот и на 
биз ни сот, во кој израс нал. Ду ри и сво
јот сајт на ин тер нет го на ре кол С.Н.О.Б. 

иа ко за се бе ве ли де ка е „БОБИ“  бо га
таш бун тов ник.

Ток му сре де бур ни те на ста ни во зем
ја ва Фре де рик Бег бе де, прин цот на 
па ри ски от ли те ра рен шик, дој де на 
пр ва сред ба со ма ке дон ски те чи та
те ли. При стиг на исти от ден ко га се 
слу чу ваа не при јат ни те на ста ни во 
ма ке дон ско то Со бра ние и вед наш 
во свој спе ци фи чен ма нир ја ко мен
ти ра ше со стој ба та... 

�  Ден та ко га при стиг нав има ше го-
ле ма бр кот ни ца во Скоп је, нај ве ро-
јат но се пра шу ваа да ли ќе дој дам 
или не. искре но се на де вав де ка ќе 
дој дам во зем ја во ко ја ќе по чув-
ству вам спо којс тво, би деј ќи до а ѓам 
од зем ја ка де што си те се бо рат за 
власт. Но, до а ѓај ќи ту ка по се то тоа 
што се слу чу ва ше ов де вче ра , се 
чув ству вам ка ко до ма.

За по че то ци те, инс пи ра ци ја та, пот
тик за пи шу ва ње и за бри ли јант на та 
ка ри е ра, Бег бе де ре че...

�  поч нав да пи шу вам мно гу млад, 
на 24-го диш на во зраст. Но, тоа не 
ме подм ла ду ва, тоа бе ше пред 27 
го ди ни. Тие што се до бри по ма те-
ма ти ка се га ќе ја откри јат мо ја та 

во зраст. поч нав да пи шу вам со се-
ма слу чај но. Са кав да ја рас ка жам 
при каз на та на еден ал тер его, Марк, 
кој са ка мно гу да се за ба ву ва и, во 
су шти на, тоа е глав ни от лик, кој се 
пров ле ку ва низ мо и те пр ви три ро-
ма ни. Што се од не су ва до тоа што 
би мо же ло да вли јае од над во реш-
ни от свет или ми вли ја е ло на мо е то 
пи шу ва ње, сме там де ка тоа е са мо 
де лум но точ но. во мо јот прв ро ман 
мо јот гла вен лик се на о ѓа во пра га 
ка де што се слу чу ва ка ди фе на та 
ре во лу ци ја. Зна чи, има ме еден чо-
век во пра га, тој е вљу бен во ре чи си 
се ко ја де вој ка, но зад таа по врш ност 
на не го во то жи ве е ње се слу чу ва ат 
мно гу дла бо ки ра бо ти. Тој одед-
наш е кон фрон ти ран со ре ал но ста 

што го оп кру жу ва. Ток му и мо ја та 
кни жев ност, мо е то пи шу ва ње мо-
жам да го ква ли фи ку вам со та ков 
при стап: по крај ед на по врш ност 
и при стап што е иро ни чен, кри јам 
еден при каз на ед на ре ал ност што 
е мно гу под ла бо ка и еден при стап 
што е по ве ќес ло ен.

� Се ко гаш уни ка тен во те ми те... Го 
при ка жу ва те „жи во тот без шмин ка“... 
БеГ Бе Де: Зад мо јот ро ман „399“ стои 
иста та при каз на. Са кав да на пи шам 
ро ман во кој ќе го кри ти ку вам све тот 
на мар ке тин гот, на рек ла ми те итн. Но, 
по тоа са ма та кни га ста на еден памф
лет на се то по тро шу вач ко оп штес тво, 
на си те пре те ру ва ња што се пра ват во 
пог лед на по тро шу вач ка та, про даж

ба та, ку пу ва ње то... Са кав тоа да би де 
кри ти ка кон оп штес тво то. Со неа ја 
по ка жав ап сурд но ста на на ше то жи
ве е ње. Исто то ова мо же да се нај де 
и во мо јот ро ман „Про зо рец кон све
тот“, ка де што ед но се мејс тво од три 
чле на спо кој но се ди во еден ре сто ран 
сме стен на нај гор ни от кат од ед на ку
ла... Одед наш во нив ни от жи вот на
сил но ќе вле зе по ли ти ка та. Би деј ќи, 
во су шти на, те ро риз мот е по ли ти ка 
пре тво ре на во убис тво. И во мо јот пос
ле ден ро ман „Уна и Се лин џер“ има 
еден сли чен при стап, ка де што се то 
тоа мно гу спо кој но и кул поч ну ва во 
еден но ќен клуб, во Њу јорк, во 1940 
го ди на, и одед наш Вто ра та свет ска 
вој на се по ја ву ва ка ко ре ал ност, ко ја 
ќе ги раз де ли два та глав ни ли ка и ќе 
ја уни шти љу бо вта. Мо и те ро ма ни се
ко гаш поч ну ва ат мош не ед но став но за 
по тоа да ја по ка жат по ши ро ка та сли ка. 

� Мо же би за тоа се тол ку ус пеш ни...
БеГ Бе Де: Се ве ли де ка до бри от пи са
тел се ко гаш ја по вто ру ва иста та кни га. 
Во мо јот слу чај би мо же ло да се ка же 
де ка сум од ли чен пи са тел, би деј ќи 
се кој пат ја по вто ру вам таа при каз на, 
од нос но лу ѓе кои не мо жат до крај да 
оста нат ле жер ни ка ко што се.

Во оваа ли ни ја би мо жел да се ста ви 
и мо јот филм „Иде ал“ во кој глав ни от 
лик е во Мос ква и жи вее мош не удо бен 
жи вот. Тој е ло вец на та лен ти ра ни мо
де ли и не го ва за да ча е да нај де мла ди 
уба ви де вој ки, кои по на та му би би ле 
вклу че ни во мод на та ин ду стри ја. Но, 
одед наш тој поч ну ва да се пре ис пи ту
ва се бе си и да се бун ту ва про тив тој 
свет на мо да та, кој на лу ѓе то им на мет
ну ва мо де ли на мла дост, на уба ви на, 
на ус пеш ност, ка де што, всуш ност, на 
кра јот оста ну ва ат за ро бе ни.

� во про це сот на пи шу ва ње што е по-
важ но: на ра ци ја та или при каз на та?
БеГ Бе Де: Не е тол ку важ но да ли ќе 
нај де те до бра при каз на за да ја рас ка
же те, ту ку, ед но став но, кол ку и ка ко ќе 
ус пе е те се то тоа да го ор га ни зи ра те, 
од нос но кол ка ва до за на им про ви
за ци ја или ор га ни за ци ја ќе ста ви те 
во пи шу ва ње то. Јас сум и кни же вен 
кри ти чар. Раз го ва ра ме во оваа биб
ли о те ка ги гле дам си те овие кни ги и 
за не кои авто ри мо же да ре чам де ка 
се до бри на ра то ри или има ат до бра 
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тара

Хајланд

100 НАјУБАви СЛиКи НА СиТе вреМињА

  

Брзи и Безни 8
The faTe of The furious

заработка: 19.900.000 $

жанр: акција
режија: Ф. Гери Греј
актери: Вин Дизел,  

Џејсон статам,  
Шарлиз терон

КаКо да Бидеш  
латинсКи љуБовниК?

how To be a LaTin Lover

заработка: 12.300.000 $

жанр: комедија
режија: Кен Марино

актери: еухенио Дербез,  
селма Хајек,  

Роб Лоу

БахуБали 2: заКлучоК
baahubaLi 2:  

The ConCLusion

заработка: 10.400.000 $

жанр: акција
режија: с.с. Раџамули

актери: Прабхас,  
Рана Дагубати,  

анушка Шети

малиот диреКтор
The boss baby

заработка: 9.400.000 $

жанр: комедија
режија: том Мекграт

актери: алек Болдвин,  
стив Бушеми,  

Џими Кимел

Круг
The CirCLe

заработка: 9.000.000 $

жанр: драма
режија: Џејмс Понсолт

актери: ема Вотсон,  
том Хенкс,  
Џон Бојега

ТоП 5 НАјгЛЕДАНИ фИЛМА  
          во САД викендов

1
човекот што 
вредеше  
35 милијарди
Никола  
ансјон

3
Барскиот
свет
Леа  
Џејкобсон

5
двојничка
тес
Геритсен

2
длабоко

во душата
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Кадра

Глигор Чемерски (19402016) беше 
еден од најзначајните современи 
македонски уметници. Неговиот 
стил е инспириран од експресио
низмот и од православните икони. 
„Даниел и лавовите 1“ е негово 
дело насликано во 2007 година.

Неговото творештво е богато, 
тој беше сликар, мозаичар, гра
фичар, есеист, академик, првиот 
македонски уметник што стана 
почесен член на Руската академија 
на уметностите. Тој се смета за 
уметник што ја создаде живата 
Византија во Македонија. Во свои

те слики тој е свртен кон нашето 
поднебје, митолошки осмислени, 
со лични белези, евоцирајќи мо
тиви од митологијата, Библијата, 
родното Кавадарци... �

„Даниел и лавовите 1“ на глигор чемерски
при каз на, но прем но гу вни ма ние по
све ту ва ат на ди на ми ка та на са ми от 
рас каз, до де ка во пи шу ва ње то тре ба 
да се нај де ед на до бра рам но те жа ме ѓу 
ди на ми ка та и оде ње то во де та ли во 
са ми от стил. Ако, пак, оди те прем но гу 
во де та ли, за бо ра ва те на ди на ми ка та 
на рас ка зот и по втор но не ма до бар ре
зул тат. Та ка што тај на та е во до бра та 
из ба лан си ра ност. Не ко гаш мо же да се 
слу чи по цел ден пи шу ва ње да би де те 
за до вол ни со сра бо те но то. По не кол ку 
не де ли, ко га ќе се на вра ти те на таа 
стра ни ца и уба во ќе ја про чи та те, ќе 
ви ди те де ка тоа, мо же би, е најз до дев
ни от дел од ва ша та кни га.

� ве на ре ку ва ат иде о ло шко де те 
на Ми шел Уел бек и нај до бар пи-
са тел на но ва та кни жев на сце на 
во Фран ци ја...
БеГ Бе Де: Без не ка кви пре тен зии, ако 
са ка ме да про го во ри ме за исто ри ја та 
на кни жев но ста би мо ра ле да ка же ме 
де ка ток му но ви от ро ман бе ше еден 
ќорсо как. Ов де се на до вр зу вам на 
тоа што го го во рев прет ход но. Тоа 
е ед на игра со сти лот, ед но пре те ру
ва ње со сти лот во од нос на рас ка зот 
или на ра ци ја та. И од тие при чи ни, 
тоа се по ка жа ка ко не ус пеш но. За
ед но со Ми шел Уел бек и не го ви от 
ро ман „Еле мен тар ни че стич ки“, кој 
бе ше об ја вен во 1998 го ди на, сме там 
де ка за ед но се на вра ќа ме кон рас ка
зот и кон на ра ци ја та. На не кој на чин, 
во смис ла на бал за ков ска тра ди ци ја 
се на вра ќа ме на кла сич ни от ро ман, 
ка де што сти лот е ва жен, но ние, на
ви сти на, ви рас ка жу ва ме при каз на. Во 
мо е то пи шу ва ње јас бев инс пи ри ран 
од Ми шел Уел бек, но и од мно гу аме
ри кан ски авто ри. Бев инс пи ри ран од 
при ста пот во кој се опи шу ваа обич ни 
ра бо ти... да опи ше ме ае ро дром, да 
го во ри ме со ја зи кот на те ле ви зи ја та,  
да ко ри сти ме изре ки од рек ла ми те... 
и од се то тоа да на пра ви ме кни жев
ност. Сме там де ка ние на пра вив ме 
че кор на пред во од нос на но ви от ро
ман што бе ше искус тво кое по не кое 
вре ме, на не кој на чин, ве ќе поч на да 
се вр ти во круг. И со тоа мис лам де ка 
ја осо вре ме нив ме кни жев но ста. 

� Чи та ње то е мош не важ но за вас...
БеГ Бе Де: Ко га поч нав да го пи шу
вам „Фран цу ски ро ман“ мо јот авто
би о граф ски ро ман во кој го во рам за 
мо е то дет ство и за мо е то се мејс тво, јас, 
се раз би ра, не го чи тав Жан Жак Ру ско, 
кој е пар ексе ланс авто би о граф, ту ку 
оти дов на На та ли Са рот, Жорж Пе рек, 
„Збо ро ви те“ од Жан Пол Сартр... Се ко

гаш пи шу ва ме поч ну вај ќи од се то тоа 
што ни прет хо де ло. Јас три го ди ни бев 
ди ре ктор на из да вач ка та ку ќа „Фла ма
ри он“ во Фран ци ја и имав мно гу мла
ди авто ри на кои по сто ја но им ве лев: 
„Не сте чи та ле до вол но. Тре ба по ве ќе 
да чи та те. Чи тај те сѐ. Мо ра мно гу да 
чи та те за да ус пе е те да по стиг не те 
не што. Сме та те де ка сте наш ле не ко ја 
ори ги нал на иде ја, но, во су шти на, таа 
е ве ќе 400 па ти ја на пи ша ле или ја 
обра бо ти ле на мно гу по до бар на чин 
лу ѓе што одам на по чи на ле. По сто јат 
мно гу при чи ни за да чи та те, но ед на 
од при чи ни те е за да про ве ри те  да ли 
тоа што сте го на пи ша ле е ори ги нал“.

� Го про мо ви ра те ро ма нот „Уна и 
Се лин џер“ - при каз на про тка е на 
со мно гу сре ќа, но и со мно гу та-
га... Го во ри те за ед но вре ме ко га 
пи са те ли те имаа ста тус... Ка ко да 
жа ли те за тоа?
БеГ Бе Де: Не ма да се жа лам би деј ќи 
еве де не ска сум ов де и се срет ну вам 
со мно гу чи та те ли и по чи ту ва чи на 
кни жев но ста, го во рам со вас... Ако са
ка те сла ва или пре стиж мо же да се 
по ја ву ва те на те ле ви зи ја, да го во ри те 
за кни жев ност...Оваа та га сме там де ка 
е по ра ди тоа што сум по мал ку љу бо
мо рен на таа епо ха. Де не ска пи са те лот 
го не ма тој ста тус што го имал еден 
Ер нест Хе мин гвеј, еден Скот Фиц џе
ралд, а да не оди ме уште по на зад, еден 
Ви ктор Иго. На по гре бот на Иго има
ло еден ми ли он лу ѓе и прет ста ву ва ло 
Вуд сток на сво е ви ден на чин. Се ко гаш 
сте љу бо мор ни на прет ход на та ге не
ра ци ја, се ко гаш мис ли те де ка ва ши те 
ро ди те ли или пра де дов ци се за ба ву
ва ле по ве ќе од нив. И Шарл Бод лер во 
кни га та „Со го ле но ср це“ ве ли де ка е 

го то во, по е зи ја та е мр тва, ве ќе не ма 
пи са те ли... итн, а де не ска ние на и зуст 
ги учи ме не го ви те пес ни.

� На са е ми те на кни га око лу вас 
по сто ја но се со би ра мно гу на род. 
вие сте по пу ла рен автор. Ка ко гле-
да те на тоа?
БеГ Бе Де: Са е ми те се до бра мож ност 
да срет не те мно гу ва ши чи та те ли. 
Са е ми те ја хра нат нар ци со ид но ста 
на авто рот би деј ќи по сред би те со 
тол ку мно гу чи та те ли его то рас те, 
но ту ка е и фе ти шиз мот на чи та те
ли те што до а ѓа ат и ба ра ат пот пис од 
пи са те лот. Но, за ме не ви стин ско то 
за до волс тво е чи та ње то кни ги, сам, 
до ма, и до кол ку си за до вол ни од кни
га та да му на пи шеш на авто рот. Од 
тоа не ма по го ле мо за до волс тво.

� во „Љу бо вта трае три го ди ни“ се 
чи ни де ка на ви сти на сме та те де ка 
трае тол ку, но на кра јот оста ва те 
про стор... ќе на пи ше те „љу бо вта 
е единс тве на та про гра ми ра на из-
ма ма, единс тве на та пред вид ли ва 
не сре ќа на ко ја ѝ се вра ќа ме, ко-
ја по втор но и по втор но ја ба ра ме“. 
Да ли е ова ва ша та де фи ни ци ја за 
љу бо вта? Што прет ста ву ва таа за 
вас? Ка ко гле да те се га на ова?
БеГ Бе Де: Ин те рес но е што ток му 
же ни те го по ста ву ва ат тоа пра ша ње 
за тоа што сме та ат де ка три го ди ни 
е пре мал ку, до де ка ма жи те сме та ат 
де ка е прем но гу. Пр ви от дел го од
брав мал ку его и стич но, за тоа што 
мо јот прв брак тра е ше три го ди ни, 
но по доц на, отка ко се оби дов мал ку 
да се ин фор ми рам и врз ос но ва на 
по да то ци од об ла ста на хе ми ја та, би
о ло ги ја та, ста ти сти ка та се гле да де ка 
е утвр де но де ка тоа е ток му пер и о дот 
кол ку што би тре ба ло да трае љу бо
вта. По доц на го сни мив и фил мот и 
та му про дол жив да си го по ста ву вам 
исто то пра ша ње и не ус пе ав да до би
јам од го вор да ли љу бо вта, на ви сти на, 
трае три го ди ни, но сме там де ка се ме
ну ва ме, ста ре е ме, по из вес но вре ме не 
сме исти те и не би тре ба ло да би де ме 
таж ни ко га ќе дој де кра јот за тоа што 
са ми те ние не сме исти те од по че то
кот на љу бо вта. Тој ро ман е на пи шан 
во 1997 го ди на, а де не ска е 2017 го
ди на. Мо же би љу бо вта трае са мо три 
го ди ни, ама кни га та, еве, сѐ уште трае. 
Нас ло вот на кни га та бе ше од лич но 
од бран и тоа по сто ја но се по твр ду ва 
би деј ќи тој тре ба да пре диз ви ку ва 
пра ша ња, ди ску сии... а најм но гу од сѐ 
да ја пот тик не жел ба та да се отво ри 
кни га та и да се про чи та. �

култура
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вА Не СА Меј, НАј поЗ НА ТА ТА ви о Ли НиС ТКА НА Си Те вре Ми њА во иН Терв јУ ЗА „ре пУБ Ли КА“

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

Бри тан ска та ме га по пу лар на ви о ли нис тка има кон
цер ти по це ли от свет, а ка ко не за бо рав но искус тво го 
изд во ју ва на ста пот во Швај ца ри ја при кој скок на ла од 
ед на пла ни на со па раг лај дер и се спу шти ла на за мрз
на то езе ро во Сент мо риц на ми нус 25 сте пе ни

Бев мрз ли во де те, но имав 
ам би ци оз на мај ка

Ва не са Меј, нај поз на та та ви о ли
нис тка на си те вре ми ња, прв
пат до а ѓа во Ма ке до ни ја, ка де 

што ќе се прет ста ви пред пуб ли ка та 
во Вип аре на „Бо рис Трај ков ски“ на 
15 мај. Го ди на ва тоа ќе би де неј зин 

единс твен кон церт во ре ги о нот. Кон
цер тот е во ор га ни за ци ја на „Праг ма 
про дук ци ја“, а е под др жан од Ми ни
стерс тво то за кул ту ра на Ре пуб ли
ка Ма ке до ни ја и од Ма ке дон ска та 
фил хар мо ни ја.

Ва не са Меј Вен корн Ни кол сон, про фе
си о нал но поз на та ка ко Ва не са Меј, е 
бри тан ска ме га по пу лар на ви о ли нис
тка. Атра ктив на та и по пу лар на ви о
ли нис тка не ко гаш би ла на ре ку ва на 
чу до од де те. Уште на 16 го ди ни ги 
по ме сту ва му зич ки те гра ни ци ко га го 
об ја ву ва ал бу мот „Violin Player“ фор
ми рај ќи не о би чен микс на џез, поп 
и на тех нозвук, но се изд во ју ва и по 
неј зи ни те сцен ски на ста пи и не о би
чен изг лед. За пи ша на е во Ги ни со ва та 
кни га на ре кор ди ка ко најм лад ин стру
мен та лист што из ве ду ва ви о ли ни ски 
кон цер ти на Бе то вен и на Чај ков ски. 
Осо бе но оста ва впе ча ток со неј зи на та 
из вед ба на „То ка та и фу га“ на Јо хан Се
ба сти јан Бах во Дмол, ко ја е ко пи ра на 
низ це ли от свет.

Ва не са е пр ви от из ве ду вач на кла си
чен ин стру мент што бил но ми ни ран за 
пре стиж ни те на гра ди БРИТ со но ми
на ци ја та за нај до бар жен ски из ве ду
вач. Во 2006 го ди на е ран ги ра на ка ко 
ед на од нај бо га ти те мла ди из ве ду ва
чи со за ра бо тка од пре ку 32 ми ли о ни 
фун ти од кон цер ти и про даж ба на 10 
ми ли о ни ал бу ми низ све тот, што е ви
стин ска ре ткост за еден ви о ли нист.

На сво и те кон цер ти Ва не са сви ри 
на два ви да ви о ли ни, и тоа кла си
чен мо дел на Гва да њи ни од 1961 
го ди на, чи ја што вред ност се 
про це ну ва на 150 ил ја ди фун ти, 
и еле ктрич на ви о ли на „зе та 
џез“, со чи ја што ком би на ци ја 
при ре ду ва ед но не за бо рав но 
ужи ва ње за пуб ли ка та на се ка де 
низ све тот.

� пла ни рам да оста нам во Скоп је 
три-че ти ри но ќе ва ња. Се на де-

вам де ка ќе про ше там уба во 
низ гра дот по шо у то. отка ко 
го но сам мо е то ку чен це со 

ме не на си те па ту ва ња, имам 
са мо при чи на плус да ги про-

ше там ме ста та ка де што на ста-
пу вам пред и по на ста пот – ве ли 

Меј во ин терв ју за „Ре пуб ли ка“.

� ва ши от кон церт во Скоп је на 15 
мај ќе би де единс твен во ре ги о нот. 
Ка ко го из бра вте Скоп је?
Меј: Ќе до ле там во Скоп је по мо е то 
шоу во Бра тис ла ва, а по тоа ле там за 
Изра ел. Скоп је во оп што не ми бе ше 
по пат на де сти на ци ја, но, се пак, ре
шив да на ста пам би деј ќи мис лам 
де ка ќе би де „кул“ да на ста пам во 
зем ја што ни ко гаш не сум ја по се ти
ла, ка ко што е Ма ке до ни ја. За тоа ја 
при фа тив по ка на та да одр жам кон
церт во Скоп је.

� Да ли зна е те не што за Скоп је и за 
Ма ке до ни ја? Што е она што пр во 
сте го про чи та ле за на ша та зем ја?
Меј: Пр во што ми до а ѓа на па мет е 
Але ксан дар Ма ке дон ски. Не знам 
мно гу за Ма ке до ни ја, но имам жел ба 
да истра жам.

� ве на ре ку ваа чу до од де те. од 
оваа ди стан ца, да ли тоа ве пот тик-
на да ра бо ти те уште по ве ќе и да 
ста са те та му ка де што сте де нес?
Меј:  Во кла сич на та му зи ка, ин стру
мен та ли сти те мо ра да поч нат мла
ди, па ми се чи ни де ка тоа што ме 
на ре ку ваа чу до од де те не ка ко бе ше 
оче ку ва но, со ог лед на тоа де ка на
ста пу вав мно гу мла да ка ко со лист. 
Се се ќа вам кол ку ја са кав иде ја та да 
имам не ка ква во ка ци ја во му зи ка та 
уште од ра на во зраст, но, исто та ка, 
чув ству вав конф ликт во са ма та се
бе си би деј ќи ка ко де те имав и дру ги 
ин те ре си. Ети ке та та са ма по се бе не 
ме мо ти ви ра ше којз нае кол ку би деј ќи 
бев при лич но мрз ли во де те, но, фа ла 
му на бо га, имав  ам би ци оз на мај ка 
ко ја во ед но бе ше и мој ме на џер. Таа 
по ста ви пре диз ви ци пред ме не.

� Што под го тву ва те за кон цер тот 
во Скоп је?
Меј: Јас но сам со ме не бенд, но, исто 
та ка, ќе би дам при дру жу ва на и од 
Ма ке дон ска та фил хар мо ни ја. Мо ја
та сетли ста сѐ уште не е фи на ли зи
ра на, сѐ до де нот на кон цер тот, но, 
се раз би ра, во ре пер то а рот ќе би дат 
вклу че ни мно гу пре поз нат ли ви пес
ни од мо јот ре пер то ар, ка ко и не кои 
по ре тки пес ни.

� Кој е кон цер тот што ни ко гаш не-
ма да го за бо ра ви те? 
Меј: Ско кав од ед на пла ни на со па
раг лај дер и се спу штив на за мрз на то 
езе ро во Сент Мо риц, Швај ца ри ја на 
ми нус 25 сте пе ни за да из ве дам шоу 

и про дол жив да сви рам на сце на та. За 
ме не тоа бе ше не за бо рав но искус тво.

� има те бле ска ва ка ри е ра за ко ја 
мно гу ми на му зи ча ри мо же са мо да 
со ну ва ат. иа ко сте мла да и пред вас 
има уште мно гу го ди ни на ста пи, 
има ли град или ме сто ка де што до-
се га не сте на ста пи ле, а би са ка ле?
Меј:  Ни ко гаш не сум сви ре ла на Хо
ли вуд бо ул и прет по ста ву вам де ка е 

„фен си“ ка ко на ро ман тич на ко ме
ди ја. Воз бу де на сум за мо ја та по се та 
на Ар ген ти на, ка де што ќе из ве дам 
со лошоу во ју ни.

� Ка ко изг ле да еден ваш ден? Ка ко 
са ка те да ги по ми ну ва те сло бод-
ни те мо мен ти?
Меј: Јас, всуш ност, ски јам мно гу оваа 
го ди на, па тоа е нај го ле ма та при чи на 
зо што мо ја та тур не ја ќе би де во мај.
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� Кол ку де на ќе би де те во Ма ке до-
ни ја? Да ли ве ќе ви се исп ла ни ра ни 
де но ви те? освен во Скоп је, ќе по-
се ти те ли не кој друг град?
Меј: Пла ни рам да оста нам триче ти ри 
но ќе ва ња. Се на де вам де ка ќе про ше
там уба во низ Скоп је по шо у то. Отка ко 
го но сам мо е то ку чен це со ме не на си те 
па ту ва ња, имам са мо при чи на плус да 
ги про ше там ме ста та ка де што на ста
пу вам пред и по на ста пот.

� На кон цер ти те сви ри те на два 
ви да ви о ли на, кла си чен мо дел и 
еле ктрич на ви о ли на, и та ка при-
ре ду ва те не за бо рав но искус тво за 
пуб ли ка та. Ко га прв пат поч на вте 
да сви ри те та ка? Што ве инс пи-
ри ра ше?
Меј: Се оби дов да сви рам на еле
ктрич на ви о ли на прв пат ко га имав 
15 го ди ни. Ни ко гаш не сум сни ма ла 
на еле ктрич на ви о ли на, но ја ко ри

стам на сце на та со цел да има по за
бав ни ефе кти и да се до бие по го ле ма 
звуч ност.

� Се се ќа ва те ли на пр ви от кон-
церт?
Меј:  Се се ќа вам мно гу до бро на мо
јот прв кон церт, но најм но гу по ра ди 
тоа што на ша та до маш на куч ка са мо 
што се по ро ди и до би пре крас ни ку
чен ца. Имав де сет го ди ни и не бев 
во оп што нер воз на, искре но бев по
воз бу де на за ку чен ца та откол ку за 
сце на та и не пре ста нав да мис лам 
ко га ќе се вра там до ма за да си играм 
со ку чен ца та.

� Кои се ва ши те ид ни пла но ви или 
про е кти? 
Меј: Мо јот кре а ти вен ум по сто ја но 
не што смис лу ва. Имам тол ку мно гу 
идеи, тол ку мно гу му зи ка за сви ре ње 
што не мо жат да се ста ват са мо во 
еден единс твен про ект. Во пос лед
но вре ме не бев до вол но дис цип
ли ни ра на да ги бу ки рам си те се сии 
и да ту ми со цел да ре а ли зи рам нов 
ал бум, но со вре ме си гур но ќе го на
пра вам тоа. Во ме ѓу вре ме, сѐ до мај, 
ја дам, ски јам и пак исто то од но во. �

Луј Армстронг беше фено
мен. Вистинска џезсу
перѕвезда. Мајстор на 

корнетот и на класичната труба. 
Еден, единствен – уникат во све
тот на џезот. Најпозната личност 
и најславен музичар во историја
та на џезот. Припаѓа на тој вид 
музичари, кои ги поместуваа 
границите на џезот. Ниту една 
уметност, ниту, пак, уметнички 
жанр или гранка на која било 
уметничка дисциплина нема 
таков неприкосновен и уникатен 

творец, каков што има џезот. Му
зиката ги има Бах, Моцарт и Бе
товен; Микеланџело, Праксител 
и Роден се еднакво добри скулп
тори; Пикасо, Салвадор Дали, Ван 
Гог и Реноар, сите се генијални 
сликари; Баришњиков, Нуреев 
и Нижински се еднакво добри 
танчарибалетани; најголеми пи
сатели се Хомер, Шекспир и Гете; 
врвни актери Марлон Брандо, 
Роберт де Ниро и Џек Николсен, 
а режисери, вистински уметници 
се Џон Форд, Копола, Ејзенштајн, 

Луј Армстронг е повеќе  
одошто крал на џез-музиката. 
Тој е нејзината душа,  
тој е самиот џез. 
Тој е големата мера според  
која се мери сѐ во џезот. 
Тој е единствениот  
неспорен гениј што го има 
светската џез-музика.

Робер Гофен

Пишува |  Сотир Костов 

Моцарт на џез-музиката

бренд концепти | музички икони

Луј Армстронг беше фе-
номен. Вистинска џез-
суперѕвезда. Мајстор на 

корнетот и на класичната труба. 
Еден, единствен – уникат во све-
тот на џезот. Најпозната личност 
и најславен музичар во историја-
та на џезот. Припаѓа на тој вид 
музичари, кои ги поместуваа 
границите на џезот. Ниту една 
уметност, ниту, пак, уметнички 
жанр или гранка на која било 
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товен; Микеланџело, Праксител 
и Роден се еднакво добри скулп-
тори; Пикасо, Салвадор Дали, Ван 
Гог и Реноар, сите се генијални 
сликари; Баришњиков, Нуреев 
и Нижински се еднакво добри 
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Спилберг... Но, само во џезот има едно 
и единствено такво творечко име, ге
нијалец и уметник – Луј Армстронг. И 
навистина, еден и единствен. Пред се 
беше извонреден инструменталист. 
Прво на корнет, а потоа и на труба. Како 
свирач имаше виртуозност и способ
ност од трубата да извлече тонови што 
за многу негови колеги засекогаш оста
наа недостапни. И како трубач и како 
пејач беше извонреден импровизатор 
и надарен иноватор, без разлика дали 
настапуваше соло, со големи оркестри 
или со мали, т.н. комбосостави. Со тек 
на времето израсна во музички архетип 
и во најимитиран модел на музички 
џезизведувач и џезвокал. Неговото 
питомо лице, неговата блага насмевка, 
бојата на неговиот глас, тоновите на 
неговата труба, беа препознатливи, не
повторливи, уникатни. Дефинитивно, 
најголем џезсвирач на корнет/труба, 
кој кога било живеел. Без сомнение, 
најинтересен импровизатор, со репу
тација на најинвентивен иноватор во 
џезмузиката. Имаше изведувачка моќ,  
дијапазон на глас, мелодија и на тон на 
највешт солист. Со еден збор кажано 
  најпочитуван лидер. И да не забора
виме, највлијателен музичар и пејач во 
џезмузиката.

Роден е на 4 јули 1900 година (според 
друга верзија на 4 август 1901 година), 
во Њу Орлеанс, од татко Вил и од мајка 
Мери Ен. Родителите на Луј биле робо
ви, па така тој растел во сиромаштија, 
аргатувал на плантажите и немал прис
тојно образование. Од најрани години ја 
осознал мизеријата на животот во Њу 
Орлеанс – проституцијата, пијанствата, 
тепачките, земањето дрога и убиства
та во злогласното гето Сторивил. До 
пресвртница во неговиот живот доаѓа 
спроти новата 1913 година, кога по
ради пукање со пиштол е затворен во 
дом за малолетници, каде што почнува 
да свири во оркестарот и да пее во во
калната група на домот. Го забележал 
диригентот Питер Дејвис, го научил да 
свири труба и другото е историја. Стана 
прочуен како момче од седумнаесет 
години, од првата генерација познати и 
пошироко познати џезмузичари. Прво 
свиреше во оркестарот на Кинг Оливер 
(1917  1924), кој му беше идол, ментор 
и соработник и кој му ја даде првата 
шанса да се појави на џезсцената. Арм
стронг ја искористи шансата и секогаш 
имаше почит кон Кинг Оливер. Но, тој 
никому ништо не му должеше и многу 
брзо го надмина оркестарот на својот 
ментор Оливер. Прво во 20тите и во 
30тите години од 20 век ги создаде и 

водеше легендарните оркестри „Хот 
фајф“ и „Хот севен“. Со овие оркестри 
тој свири и снима во студијата заедно 
со својата сопруга Лил Хардин (пијано), 
со Кит Ори (тромблон), Џони СенСир 
(бенџо) и со Џони Дотс (кларинет). По
доцна составот на овие два оркестра е 
променлив, па забележено е дека во 
нив настапувале и Бејби Дотс (тапа
ни), Фреди Робинсон (тромбон), Џими 
Стринг (кларинет), Ерл Хајнс  Фата 
(пијано), Менси Кара (бенџо) и Арти 
Синглтон  Зути (тапани). Од сите нив 
прави ѕвезди на џезмузиката, кои по
тоа имаат своја кариера. Подоцна, во 40
тите и во 50тите го формира познатиот 
оркестар „Ол старс“. Во него настапува 
со многу музичари, а како најпознати се 
Барни Бигарт, Едмунд Хол, Бастер Бејли, 
Пинатс Хако, Ерл Хајнс, Дик Кери, Марти 
Наполион, Били Кајл, Џек Тигарден, 
Расел Мур, Трами Јанг, Арвел Шо, Кози 
Кол, Дени Барселона и Барет Димс, од 
кои прави нови ѕвезди на џезот. Со овие 
оркестри ги направи најпознатите и 
најбитни џезснимки во историјата на 
џезмузиката. Како џезсостави звучат 
маестрално. Не направија ниту една 
грешка во изборот на мелодијата, во из
ведбата и во доживувањето на изразот, 
во структурата на солоделниците, во 
темпото, во квалитетот на заедничкото 
свирење, но и солонастапите. Во нив 
Армстронг е брилијантен. Неговото 
водење на мелодиите и на оркестарот 

фасцинира. Солоимпровизациите се 
богати, полни со значења и прецизни 
до бесвест. Едноставно, во сѐ се совр
шени, како што подоцна беа големите 
виртуози на џезот, како Дјук Елинг
тон, Чарли Паркер, Бени Гудман, Џон 
Колтрајт, Мајлс Дејвис, Дизи Гилепси 
и Каунт Бејзи, кои изјавуваа дека Луј 
Армстронг е татко на сите нив, без раз
лика на стилот или колку се модерни. 
Армстронг преку солосвирењето џез и 
со свирењето во овие групи израсна во 
музичар што ги создаваше обрасците, 
ги оживуваше акордите, ги продолжу
ваше музичките линии и го засилуваше 
централниот замав во џезот. Покажа 
индивидуална величина каква што 
може да има само генијален уметник. 
И токму така: Луј Армстронг – Сачмо 
(сачелмаут, голема уста, е прекарот 
што се однесува на неговите усни, кои 
во светот на џезот претставуваат так
ва конотациска реликвија каква што 
во рокот имаат усните на Мик Џегер) 
беше гениј, чиишто карактеристики 
и вкупни достигнувања се спротивс
тавуваат на секоја рационална анализа. 
Кога имаме работа со гениј каков што 
беше Сачмо, често не сме во состојба да 
утврдиме и да објасниме на кој начин 
го создаваше своето блескаво и ино
вативно дело.

Во раните години од неговото џезму
зицирање како корнетист се развива
ше многу брзо. Оставаше бележити 
траги преку својот специфичен тон и 
единствената мелодиска концепција. 
Подоцна, со капацитетот што го имаше 
и квалитетот што го покажуваше, го 
донесе џезот во сосема нова ера, ера во 
која, од  џезот што беше музика на тим, 
група, колектив, создаде солистичка 
уметност. Како крал на џезот и врвен 
џезуметник, отвори сосема нова епо
ха во развојот на џезмузиката. Како 
човек и личност го красеа немерлива 
доброта и топол њуорлеански хумор, 
а како музичар, секогаш покажуваше 
храброст за иновации и непоколеблив 
оптимизам за развој на џезот. Развојот 
на Армстронг, од самоук корнетист, 
преку сјаен трубач, па до недостижен 
вокалист, е неверојатен и без конкурен
ција во историјата на џезот. Неговото 
свирење труба секогаш беше извонред
но и бравурозно, како што прилега на 
еден од најтипичните претставници на 
њуорлеанскиот стил на свирење џез. 
Неговите вокални џезпеења беа един
ствени. Најголема заслуга за тоа имаше 
рапавиот глас што го имаше, со кој пее
ше на уникатен начин. Тој и таков глас, 
рапав и засипнат, даваше некоја чудна 

и необјаснива посебност на неговото 
садистичко џезпеење. На тој начин 
најдобро ги истакнуваше своите лични 
емоции, инспирацијата и свингот. Засе
когаш ќе остане запаметен по своето 
ненаметливо и скромно однесување, на 
сцената и надвор од неа, одличните им
провизации и до перфекција точното 
време за ритмично искажување. Сите 
тие заедно како џезперформанс напра
вија сите негови песни да бидат запа
метени како џезхитови. Тука, пред сѐ, 
е првата скетирана џезпесна „Heebies 
Jeebies“ (1926), која е создадена така 
што на Сачмо му паднале нотите на по
дот, не можел да го прочита текстот на 
песната и почнал да „скетира“ (вокални 
импровизации без зборови или бесмис
лени слогови). Својот стил на свирење 
труба го формирал во џезшколата на 
Њу Орлеанс и со времето сам го уна
предувал и усовршувал. Така стана жив 
симбол на Њу Орлеанс, татковина и 
прва престолнина на џезот, но и на цел 
еден нов музички стил. На  конкретни 
теми тој многу успешно парафразирал 
импровизирајќи, така што создавал 
единствена мелодија. Тие варијации 
биле поубави и мелодиски побогати, 
проследени со јасна и со чиста боја на 
звукот на трубата.  Како пример за тех
ничка интерпретација на труба, остану
ва запаметен почетокот на каденцата 
„West end  blues“ (1926), која подоцна 
послужила како пример на многу тру
бачи, како што се Рој Елдриџ, Дизи 
Гилепси, Винтон Марселиус и други. 
А кога ги пееше шлагерите како „Helo 
Dolly“ или „Only You“, повеќе од јасно е 
дека тоа го прави со жар, страст и желба 
нивните весели пораки да ги направи 
универзални. Слична е и легендарната 
„When Saints Marching“, која ја свиреа 
сите диксиленторкестри, но токму Луј 
ја направи популарен светски хит. Оваа 
музичка нумера е пофалба на радоста, 
пријателството, животната енергија и 
на сѐ на што му служат светците, а и ние 
како нивни деца. Мора да се спомнат и 
„St. Louis Jazz“, испеана во дует со Беси 
Смит, која џезкритиката ја смета за 
најдобра џезизведба воопшто, како 
и „Порги и Бес“, најпознатата опера на 
Џорџ Гершвин, испеана од неповторли
виот дует Луј Армстронг и Ела Фицџе
ралд, во која тие солопартиите ги пеат 
брилијантно, а дуетите маестрално. И, 
секако, не може, а да не ја споменам и 
незаменливата и вонвременска песна 
„What a Wonderful World“ или „Колку 
е убав светот“. Оваа нумера е триумф 
на музиката и на животот што го ис
полнува. Тешко е да се замисли дека 
некому може да му прилега подобро 

оваа песна, отколку на Луј Армстронг, 
музичарот, забавувач, актер, филантроп 
и амбасадор на хуманоста, едноставно 
човек со извонреден дух и космополи
тизам. Со неа, Сачмо е џезер во водите 
на попмузиката. Таа не е џезкомпо
зиција, туку попбалада, изведувана од 
човек, чијашто крв е заразена со тажни 
ноти. Бавното темпо во кое се води ме
лодијата треба да нѐ потсети дека до
брината е насекаде околу нас и сѐ што 
треба да направиме е да го споредиме 
животното темпо и да ја пронајдеме таа 
добрина. „What a Wonderful World“ апсо
лутно перфектно ги соединува пејачот, 
музиката и текстот. Композицијата ни 
покажува колку убава може да биде му
зиката на луѓето. Тоа веќе не е само џез, 
ниту, пак, поп, туку апсолутна музика 
на животот. Оваа песна ќе биде забе
лежена како „Мона Лиза“ на Леонардо, 
како „Давид“, на Микеланџело, „Одата 
на радоста“, на Бетовен и „Мала тивка 
музика“, на Моцарт.

Пееше со Бикл Крозби, Дени Кеј, Френк 
Синатра, Ела Фицџералд, Беси Смит, 
снимаше музика со Дјук Елингтон, 
Леонард Берстин, напиша музика за 
50 филмови, а во некои од нив и лич
но настапуваше: „Приказна за Глен 
Милер“ (1954), „Секој ден е празник“ 
(1938), „Пари од небо“ (1936), „Атлан
тик Сити“ (1944), „Њу Орлеанс“ (1946), 
„Високо општество“ (1956), „Човекот 
наречен Адам“ (1966) и во многу други. 
Во приватниот живот, прво се жени со 
Лил Хардин, вторпат со Алфа Смит и 
трет и последен пат со Лусил Вилсон. 
Свои деца немал, но како амбасадор на 
ОН се покажува како голем хуманист 
и филантроп и има згрижено многу 
напуштени деца без родители, сиро
машни, болни и хендикепирани. Многу 
патува, одржува голем број концерти, 
снима илјадници нумери, успесите се 
нижат и пристигнуваат еден со друг... 

но, почнуваат и здравствените пробле
ми поврзани со прекумерната тежина 
и тие со повредата на усните. Речиси 
секоја година ја посетува Европа, наста
пува на фестивалите во Ница, Њупорт 
и на прославите во Њу Орлеанс.

Луј Армстронг е многу почитуван од 
обожавателите, бескрајно ценет од 
критиката и немерливо признаен од 
колегите. Од Б. Толсон е опеан во песна
та „Сачмо“, со што на овој единствен и 
неповторлив џезуметник му оддаде 
заслужено и достојно признание. За 
неговата музика, можеби, најдобра 
констатација даде големиот Мајлс 
Дејвис, кога кажа дека, навистина, не 
можете ништо да отсвирите на труба 
што Армстронг претходно не го от
свирел. Во Квинс стадионот го доби 
името „Луј Армстронг“, а во Њу Орлеанс 
градскиот парк и стадионот го носат 
неговото име и има статуа на Сачмо со 
труба во раката, во природна големи
на. Денес слободно можеме да кажеме 
дека во историјата на џезот, можеби, 
има подобри корнетисти и трубачи, 
поквалитетни пејачи, повешти актери, 
поголеми композитори и повешти во
дачи на мали оркестри, но во ниту една 
личност сите овие работи не беа толку 
складно обединети, како кај него – не
говата џезекселенција, Луј Армстронг 
– Сачмо. Тој е човекот што го трансфор
мираше џезот од фолклорна музика во 
софистицирана музичка форма, изве
дувана од големи и од мали оркестри, 
но фокусирана на солоимпровиза
ции. Големиот познавач и вљубеник 
во џезот, професорот Кирил Темков, 
во 2001 година напиша: „Луј секогаш 
правеше музика. Како Моцарт, сѐ што 
ќе допреше стануваше музика. Тој беше 
џез, чувствуваше и мислеше џез, тоа 
што го правеше беше џез во секој миг“. 
Дефинитивно, магионичар со труба и 
со магично рапав глас. �

„јас го сакав и почитував  
Луј Армстронг. 
Тој беше роден сиромав,  
умре богат, и никогаш никој 
нема повредено на тој пат“.

Дјук Елингтон
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СТрАНЦи во МАКеДоНијА

момче од Шпанија и девојка од македонија со својата „јамаха ХT660з 
тенере“  поминаа долг пат околу светот. ивана чолаковска и ману 
Торес се запознале на миконос. оттогаш, па до денес се заедно и 
заедно го живеат својот сон, пат околу светот со мотоцикл. идејата, 
како што открива ману за „република“, им дошла во индија, кога биле 
на кратко патување.  нивната желба била да го прошетаат светот на 
мотоцикл, да бидат во поблизок контакт, не само со луѓето, туку и 
со природата. едноставно, како што вели ману, вака реализираниот 
начин на патување е единствен за да се почувствува слободата и 
независноста. македонскиот зет вели дека во македонија има многу 
пријатели, дека овде дружељубивоста на луѓето е иста како и во 
Шпанија. ја сака културата на земјата, но и македонската кујна. за тоа 
дали ќе останат во македонија, ману вели: засега патот е нашиот дом

Пишува | Кристина Николова - Кузмановски

Патот е нашиот дом

� Кога првпат дојдовте во Македо-
нија?
МАНУ: Тоа беше пред осум години, ја 
запознав Ивана во Миконос , па по из
весен период  дојдов да ја запознаам и 
Македонија.

� Доаѓате од земја со поинаква тра-
диција и култура од македонската. 
Како успеавте да се приспособите 
на животот овде?
МАНУ: Има многу сличности меѓу 
Шпанија и Македонија.  Медитеран
ска култура, каде луѓето сакаат да се 
дружат, овде луѓето се големи прија
тели и се, навистина, гостопримливи. 
Ова е мојот впечаток како човек што 
поминува краток период овде. Во Ма
кедонија доаѓам како гостин, затоа не 
сум целосно вклучен во начинот на 
живеење во земјата. 

� Дали македонскиот народ знае да 
подаде рака кога е потребно?
МАНУ: Во Македонија доаѓаме со Ивана 
за да ја посетиме нејзината фамилија, да 
поминеме време со пријателите овде. 
Според  досегашното искуство, луѓето 
овде, навистина, секогаш се подготве
ни да помогнат доколку е потребно. 
Во текот на патувањето имавме лоши 
искуства, но сепак, на крајот, како што 
минува времето, човек ја здогледува 
реалноста и таа е дека повеќето луѓе се 
добри и се подготвени да му помогнат 
на патникоттили сонувач за што и да 
му е потребно.

� Кое вашето мислење за македон-
скиот народ, неговиот начин на жи-
вот овде?
МАНУ: Постојат работи што може да 
бидат подобри. Луѓето во Македонија 

имаат потенцијал за да ги земат ра
ботите во свои раце и да го подобрат 
тоа што им е потребно за поубаво 
општество. Мене лично животниот 
стил ми е каков што сакам, а каков 
што сѐ помалку може да се види во 
Европа. Време поминато со пријатели, 
секогаш опкружен со луѓе, место само 
работа и дома. 

� Дали ви се допаѓа македонската 
традиционална кујна?
МАНУ: Секако. Сарма и полнети пи
перки се моите омилени. Но, генерал
но, ги сакам сите македонски јадење. 
Ние секогаш се чувствуваме одлично 

и качуваме килограми кога сме во 
Македонија. 

� Сте ја истражиле ли Македонија? 
МАНУ: За жал, сѐ уште не. Македонија, 
како и Шпанија, се земјите што ние ги 
немаме истражувано многу. Имам посе
тено подалечни земји. Како Аргентина, 
Индија или Киргистан, место нашите 
земји. Дури и сакам земји каква што е 
Македонија, богата со планини, езера, 
природа, стари села, но нашиот дух се
когаш нѐ турка да истражуваме места 
надвор, а не во нашите земји. Но знам 
дека ќе дојде момент кога ќе решиме 
да патуваме и низ цела Македонија и 
сигурен сум дека нема да се разочарам.

� Како дојдовте на идеја да патувате 
околу светот со ивана и тоа на мо-
тоцикл?
МАНУ: Во Јужна Индија, откако  за
вршивме едно кратко патување низ 
Индија на мотоцикл, кое траеше не
колку месеци. Кога го завршивме ова 
патување, решивме дека ни е потребно 
повеќе од тоа. Слобода на патиштата и 
мотоциклот беа нашата одлична ком
бинација тогаш за да го доживееме тоа 
што го бараме.  Одлуката да патуваме 
низ светот на мотоцикл како двојка 
што има алтернативен стил на живот и 
која изградила живот без да има многу 
работи, што значи без многу обврски, 
не беше тешка, чудна или планирана. 
Ние двајцата на многу природен начин, 
практично, се фокусиравме да се под
готвиме за едно долго патување. Но, 
не бевме целосно свесни за тоа што 
точно значеше таа одлука. Не знаевме 
колку време, колку земји, колку жртви, 
предизвици ќе треба да се надминат 
или тешкотиите со кои ќе се соочиме 
на едно такво патување. Ние, еднос
тавно, отидовме на пат, го почнавме 
патувањето и ги решававме пробле
мите еден по еден како што доаѓаа. Ова 

прашање ни беше поставено неколку 
пати, но не се сеќаваме кој беше првиот 
што го предложи тоа. Ивана и јас, иако 
толку различни, исто размислуваме за 
важните работи во животот, па нашите 
личности се балансираат меѓусебно и 
прават еден тим што се фокусира кон 
истите големи цели.

� Споменавте тешкотии за време на 
вашето патување, како излегувате 
на крај со нив?
МАНУ: Се соочивме со многу тешкотии. 
Патување низ светот на мотоцикл, ав
томатски значи голем ризик за да се 
соочиш со сѐ што може да ти донесе 
патувањето. Но кога патуваш толку 
долго на тој начин, се привикнуваш 
и тоа станува рутина.  Затоа сега на
шата перцепцијата за ризик е многу 
поинаква. Често си помислуваме на тоа 
кога Ивана ја скрши ногата во Чиле 
или кога се загубивме и смрзнавме 
на планините Памир. Но не треба да 
ги заборавиме и тропските вируси, 
финансиската состојба, планините во 
Боливија, наркокартелите во Синалоа 
(Мексико), воените зони заземени од 
терористи на пример во Судан и во Еги
пет, дивиот свет, осаменоста во пусти
ната и моментите кога бевме сами при 
секоја наша незгода или проблем... Ја 

пребродувавме секоја ситуација што 
ни се испречуваше на патот.  Се труде
вме на најприродниот можен начин 
да го намалиме ризикот на минимум. 
Контролирајќи си ги мислите, без да нѐ 
фати параноја од предупредувањата на 
луѓето со кои се среќаваме, конфликт 
или тешка област на оваа планета.  Де
нес кога ќе наидеме на овие проблеми 
веќе не сме ни тажни. Бидејќи тоа за нас 
е можност да научиме, да ја разбиеме 
монотонијата дека секогаш треба да 
очекуваме само добро. Имавме  шанса 
да размислиме како да се соочиме со 
голем проблем и тоа секогаш ни носеше 
ново пријателство и нова лекција во 
текот на процесот.

� Кои земји ви оставија најголем впе-
чаток?
МАНУ: Индија, Таџикистан, Судан, 
Намибија, Патагонија или Лаос. Овие 
земји веднаш ми поминуваат низ ми
слите кога ќе го слушнам ова прашање. 
Но кога ќе продолжам да размислувам 
за ова и многу дрги земји се наоѓаат на 
листата.  Нема земја што не ја сакаме, 
дури и тие земји во кои имавме лошо 
искуство. Ни се допаднаа и уживавме 
во секоја земја што ја поминавме, сите 
убави на свој начин и различни.

� Кои се вашите планови, останувате 
ли во Македонија?
МАНУ: Плановите ни се сѐ уште на 
патиштата. Колку повеќе патуваме, 
толку повеќе го запознаваме светот. 
Многу работи сакаме да видиме, да 
дознаеме, а одговорот е таму некаде. 
Патувањето и фотографирањето се сѐ 
уште нашата сегашност и иднина. Но 
со некои измени што ќе го направат 
патувањето поинтересно за нас и за 
тие што ја следат нашата приказна. 
Засега немаме план да затанеме и да 
живееме во Македонија или во која 
било друга земја. �
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При ват ни от му зеј „Ле артс де ко ра тиф“ ќе 
по ста ви спе кта ку лар на ре трос пе кти ва на 
„Ди ор“, ко ја ќе би де нај го ле ма мод на по ста

вка што до се га ја ви дел му зеј ски от свет. Ќе би дат 
из ло же ни по ве ќе од 300 фу ста ни во про стор од 
три ил ја ди ква драт ни ме три.

Из лож ба та е во чест на 70го диш ни на та од ос
но ва ње то на фран цу ска та ку ќа „Ди ор“, ко ја ќе ги 
оп фа ти најс лав ни те кре а ции на Кри сти јан Ди ор 
и на си те шест ве ли ка ни на мод на та сце на што го 
нас ле ди ја. За по тре би те на из лож ба та ен те ри е рот 
на му зе јот ќе би де по себ но де ко ри ран од ар хи те
ктот и ен те ри е рист На та ли Кри ни ер.

Оваа ве ли ченс тве на из лож ба тре ба да се отво ри 
на пет ти ју ли, за вре ме на одр жу ва ње на Па ри
ска та не де ла на ви со ка мо да, и ќе трае до сед ми 
ја ну а ри 2018 го ди на, што е до во лен пер и од за 
си те за ин те ре си ра ни да ја по се тат. Уште се га нај
го ле мо вни ма ние пре диз ви ку ва иде ја та глав на та 
про сто ри ја на му зе јот да се пре тво ри во бал ска 
со ба инс пи ри ра на од двор ци те во Вер сај, ка де 
што се на о ѓа са ло нот со ог ле да ла во кој би би ле 
при ка жа ни нај и стак на ти те кре а ции што ги но
се ле кра ли ци, прин це зи и ари сто кра тки на че ло 

со прин це зи те Грејс Ке ли и Да ја на, 
но и слав ни ли ца ка ко акту ел ни те 
ам ба са дор ки на „Ди ор“, Шар лиз Те
рон и Џе ни фер Ло ренс.

Пос лед на та па ри ска ре трос пе кти
ва по све те на на „Ди ор“ се одр жа во 
исти от овој му зеј во 1987 го ди на, а 
оп фа ти де се тго диш но тво реш тво 
на мод ни от ге ниј во пер и од од 1947 
до 1957 го ди на.

Освен фу ста ни, на из лож ба та ќе 
има и ски ци, илу стра ции, чан
ти, на кит, пар фе ми. Мал дел од 
из лож ба та ќе би де по све тен на 
мај сто ри те на Ди ор што рач но ги 
изра бо ти ле си те овие фан та стич
ни кре а ции. Се раз би ра, во фо кус 
ќе би дат 300 фу ста ни од ви со ка та 
мо да кои се кре и ра ни од 1947 го
ди на до де нес. �
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АТРАКТИВНОво ор ГА Ни ЗА Ци јА НА при вАТ Ни оТ МУ Зеј „Ле АрТС Де Ко рА ТиФ

из лож ба та е во чест на 70го диш ни на та од 
ос но ва ње то на фран цу ска та ку ќа „ди ор“, ко ја 
ќе ги оп фа ти најс лав ни те кре а ции на кри
сти јан ди ор и на си те шест ве ли ка ни на мод
на та сце на што го нас ле ди ја. за по тре би те 
на из лож ба та ен те ри е рот на му зе јот ќе би де 
по себ но де ко ри ран од ар хи те ктот и ен те ри е
рист на та ли кри ни ер

Па риз под го тву ва нај го ле ма мод на из лож ба во све тот
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кос мо по лит ски град со око лу 18.000 по сто ја ни жи те ли, но во се зо на 
тој број зна чи тел но се зго ле му ва. Гра дот има ши ро ка по ну да на сме
сту вач ки ка па ци те ти, од при ват ни апарт ма ни до лу ксуз ни хо тел ски 
комп ле кси. Ту ри стич ка та се зо на поч ну ва уште во про лет та ко га мно
гу број ни ту ри сти го по се ту ва ат гра дот за вре ме на про лет ни те праз
ни ци ве лиг ден и 1 мај. Гра дот е прив ле чен за по се та и за ра ди ин те
рес ни от и ти пи чен мен та ли тет на до ма ќи ни те, бо га та та га стро ном ска 
по ну да, та вер ни те, пи це ри и те, ка фу ли ња та и ноќ ни те клу бо ви

кра ли ца та на цр но гор ско то при мор је - Буд ва

Буд ва е при мор ски град во 
Цр на Го ра. Цен тар е на оп
шти на та Буд ва. Бре гот око

лу Буд ва, на ре чен буд ван ска ри
ви е ра, е цен та рот на ту риз мот 
во Цр на Го ра и е до бро поз нат 
по не го ви те пе соч ни пла жи, бо
гат но ќен жи вот и пре крас ни 
град би во сти лот на сре до зем
но мор ска та ар хи те кту ра.

Буд ва е град стар око лу 2.500 
го ди ни, што го пра ви еден од 
нај ста ри те на се ле ни ме ста на 
бре гот на Ја дран ско Мо ре.

Има огро мен број ар хе о ло шки 
до ка зи за тоа де ка Буд ва е ед на 
од нај ста ри те ур ба ни на сел би 
на ја дран ско то при мор је, до

де ка мно гу број ни пи ша ни све
дош тва ка жу ва ат де ка по стои 
од 5 век пр.н.е.

Пре у ба ви от стар град, оп кру жен 
со ѕи ди ни, хра бро за че ко рил во 
мо ре то. Тес ни те, со ка мен поп
ло че ни ули ци се сле ва ат во пре
у ба ви те ма леч ки град ски пло
шта ди. Во не по сред на бли зи на 
се на о ѓа ат и лу ксуз ни те хо те ли. 
Буд ва изо би лу ва со пе соч ни 
пла жи, кои по сво јот ква ли тет 
се вбро ју ва ат во нај ква ли тет но 
опре ме ни за се ка ков вид ужи
ва ње. За тоа не про пу штај те да 
ја ви ди те пла жа та Мо грен, ко ја 
е во бли зи на на ста ри от град.  
По ра ди сво и те при род ни уба
ви ни и спо јот на мо ре, пе сок, 

кар пи и ме ди те ран ско зе ле ни
ло, таа е мно гу атра ктив на и 
по лет на та се зо на за ше та ње, 
ри бо лов и за аван ту ри сти.

Се пак, ста ри от град е нај го ле ма 
атрак ци ја во Буд ва. Оста то кот 
од гра дот е мо де рен, а на ова 
ме сто се слу ша ехо од ми на то
то. Во не го мо же те да нај де те 
по ве ќе ре сто ра ни и ка фу ли ња, 
ка де што мо же да ужи ва те во 
уба ва та ат мо сфе ра.

Ко га ќе ка же те Буд ва, вед наш по
мис лу ва те и на остро вот Све ти 
Сте фан. Овој убав остров мо жат 
да го по се тат са мо ту ри сти те 
што пла ти ле ту ра со во дич, а е 
отво рен са мо за вре ме на лет на
та се зо на. Се на о ѓа мно гу бли ску 
до Буд ва и е ед но од нај лу ксуз
ни те ле ту ва ли шта на це ли от 
Ја дран. Во ми на то то бил ма ло 
ри бар ско грат че кое до жи ве а ло 
не ве ро јат на транс фор ма ци ја во 
80ти те го ди ни ста ну вај ќи нај
поз нат ту ри стич ки цен тар во 
Цр на Го ра за си те љу би те ли на 
лу ксу зот. Овој остров е поз нат по 
пре сто ју ва ње то на мно гу поз на
ти акте ри, пе ја чи, кра ле ви, прин
цо ви и умет ни ци од це ли от свет.

По крај Све ти Сте фан, исто та
ка атра кти вен за ту ри сти те е 
и остро вот Све ти Ни ко ла. Овој 
остров е дру го не во о би ча е но 
ме сто за си те што се отво ре ни 
за аван ту ри и за истра жу ва ње. 

До не го ви те пла жи и кар пи се 
стиг ну ва со та ксиброт чи ња. Та
му на ле то мо же те да ужи ва те во 
пли ва ње, пик ник, нур ка ње и во 
пре крас на та ди ва при ро да. 

По крај остро ви те, цр кви те во 
Буд ва, исто та ка, се неј зин исто
ри ски бе лег. Уба ви фре ски, ма
сив ни ка ска ди и исто ри ски 
ѕи ди ни се ед ни од обе леж ја та 
на Буд ва. Овој ре ги он е полн со 
цр кви и со ма на сти ри под го тве
ни за истра жу ва ње. Цр ква та „Св. 
Тројс тво“ е нај го лем фа во рит 
бо гат со обо е ни ка ме ња и атра
ктив ни ар те фа кти. „Св. Јо ван“ 
е нај го ле ма та цр ква во гра дот, 
ко ја да ти ра уште од 1828 го ди на. 

Поз нат ме ѓу по се ти те ли те на 
Буд ва е и ма на сти рот „Под ма и
не“, кој се на о ѓа на око лу 2 ки ло
ме три се вер но од ста ри от град. 
Во не го се на о ѓа ма ле чок храм 
на пре све та Бо го ро ди ца од 15 
век и цр ква „Св. Пе тка“ од 1747 
го ди на. Вна треш но ста на оваа 
цр ква е укра се на со фре ски нас
ли ка ни од Ра фа ил Ди ми три е виќ. 
Ен те ри е рот на цр ква та го кра
си и вре ден ико но стас око ван 
со сре бро. Де нес ма на сти рот е 
цен тар на цр кве ни и кул тур ни 
слу чу ва ња, а во ми на то то бил 
збир но ме сто на пле ме то Ма и не.

Мно гу ми на би рек ле де ка Буд ва 
е раз но бој на би деј ќи по ве ќе то 
од град би те има ат раз ни ком
би на ции од бои. Би деј ќи Буд ва 
е град што се фо ку си ра на нов 
стил ар хи те кту ра, се ка ко по
крај ста ри от дел.

Таа де нес е кос мо по лит ски град 
со око лу 18.000 по сто ја ни жи
те ли, но во се зо на тој број зна

чи тел но се зго ле му ва. Гра дот 
има ши ро ка по ну да на сме сту
вач ки ка па ци те ти, од при ват ни 
апарт ма ни до лу ксуз ни хо тел ски 
комп ле кси. Ту ри стич ка та се зо на 
поч ну ва уште во про лет та ко га 
број ни ту ри сти го по се ту ва ат 
гра дот за вре ме на про лет ни
те праз ни ци Ве лиг ден и 1 Мај. 
Гра дот е прив ле чен за по се та 
и за ра ди ин те рес ни от и ти пи
чен мен та ли тет на до ма ќи ни те, 
бо га та та га стро ном ска по ну да, 
та вер ни те, пи це ри и те, ка фу ли
ња та и ноќ ни те клу бо ви.

Буд ва е по вр за на со Под го ри ца 
со дво на соч ни па ти шта. По сто
јат два на чи на да се стиг не до 
Буд ва од Под го ри ца: или пре ку 
Це ти ње или пре ку но во из гра де
ни от ту нел Со зи на. И на два та 
на чи на, Под го ри ца е од да ле че на 
око лу 60 ки ло ме три и таа е глав
но то вкр сту ва ње на па ти шта та 
во Цр на Го ра.

Со оста на ти те крај бреж ни 
гра до ви во Цр на Го ра, Буд ва 
е по вр за на пре ку ја дран ски от 
авто пат, кој што од југ од Ул цињ 
про дол жу ва до Хер цег Но ви и 
на та му до Хр ват ска.

Ае ро дро мот во Ти ват е од да ле
чен 20 ки ло ме три. Има ре дов ни 
ле то ви до Бел град и до Ци рих, а 
дру ги де се ти ци чар те риле то ви 
сле ту ва ат днев но на ае ро дро мот 
за вре ме на лет на та се зо на. �
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в а ква е иде ја та на по ра
неш ни от ме на џер на 
ком па ни ја та „Ама зон“, 

Арон Холм, кој е еден од ос но
ва чи те на ком па ни ја та „Бло
кабл“, чи е што се ди ште е во 
Ван ку вер, а ко ја има ин те рес на 
за мис ла што мно гу на ско ро би 
мо же ла да ста не ре ал ност, но 
и да до ве де до ре во лу ци ја на 
па за рот за нед виж но сти.

Не го ви от про ект, кој го но си 
име то на ком па ни ја та, ка ко 
што са ми от открил, е инс пи
ри ран од ди зај нот на брод ски
те кон теј не ри, од нос но, што е 
уште по важ но, од нив на та пра
ктич ност. Ка ко што е поз на то, 
во по ве ќе гра до ви во САД, ка
ко, на при мер, Де тро ит, има сѐ 

по ве ќе лу ѓе што жи ве ат ток му 
во брод ски кон теј не ри адап ти
ра ни за до му ва ње, а иде ја та за 
нив но ко ри сте ње ста ну ва сѐ 
по при фат ли ва.

Еден од мо ти ви те за жи ве е ње 
во нив до а ѓа од ви со ки те це
ни за ки ри ја и сме тки во САД, 
па та кви от на чин се по ка жал 
ка ко од лич но ре ше ние од еко
ном ски ас пект. Ток му тоа го 
инс пи ри ра ло Холм да го раз
вие кон цеп тот на пре нос ли ви 
и лес но а дап ти рач ки до мо ви.

Спо ред не го ви от про ект, „бло ко ви те“ 
би мо же ле да се до ста ват на одре де
но ме сто, но и по тоа, по все лу ва ње то, 
сопс тве ни кот да мо же да ги пре ме
сту ва на ба ра на ло ка ци ја во за вис
ност од не го ви те по тре би.

За да се ис пол нат нај че сти те ба ра ња 
на ку пу ва чи те, еди ни ци те што би го 
фор ми ра ле до мот ќе би дат до стап ни 
во раз лич на ква дра ту ра, лес но а дап
ти рач ки на по тре би те на ко рис ни кот 
и, се ка ко, фле кси бил ни во од нос на 
це на та. Еди ни ци те, на ре че ни „бло
ко ви“, ќе би дат до стап ни во дол жи на 

од 5,4 до 11,5 ме три, а ќе мо жат да 
би дат на до пол не ти со ен те ри ер во 
за вис ност од по тре ба та, ка ко, на 
при мер, ба ња, кујн ски еле мен ти, 
ме бел за дне вен пре стој и слич но.

До пол ни тел но се кој „блок“ ќе мо
же да би де прис по со бен со про
зор ци, ска ли или вра та. Це на та на 
еди ни ци те по ква дра тен ме тар се 
про це ну ва ме ѓу 150 и 300 аме ри
кан ски до ла ри, што е ре ла тив но 
ни ско за нив ни стан дар ди, спо ре
де но со це ни те на тра ди ци о нал
ни те нед виж ни ни за таа на ме на.

НАУКА и ТехНоЛоГијА

Со би-бло ко ви ќе ги фор ми ра ат ста но ви те на ид ни на та
Да ли во ид ни на дел од 
жи те ли те на гра до ви те ќе 
жи ве ат во ста но ви со ста ве ни 
од бло ко ви што ќе мо жат це ли 
да се пре ме сту ва ат, да се гру пи
ра ат во стан бе ни еди ни ци, па и 
да се ро ти ра ат во нив ни те рам ки 
по жел ба на ста на ри те?

Ком па ни ја та на Холм, се пак, 
не е пр ва што се за ни ма ва со 
ва кви от на чин на град ба, ме
ѓу тоа, тој е убе ден де ка „Бло
кабл“ се изд во ју ва од оста на
ти те по ра ди тех но ло ги ја та 
што ќе им би де овоз мо же на 
на по тен ци јал ни те жи те ли на 
не го ви те бло ко ви. Ту ка се ра
бо ти за па мет на тех но ло ги ја 
при ме не та за по тре би те во до
мот, од нос но кон тро ла и ре жи
ми на ко ри сте ње еле ктрич на 
енер ги ја, во да, тем пе ра ту ра, 
освет лу ва ње и си стем за без

бед ност. Се то тоа ќе мо же да 
се кон тро ли ра ма ну ел но, но и 
пре ку вос по ста ву ва ње ре жим 
во за вис ност од тоа да ли сопс
тве ни кот е на ра бо та, до ма, на 
го ди шен од мор и сл.

Од ком па ни ја та оче ку ва ат 
глав ни те ку пу ва чи да би дат 
жи те ли те на пред гра ди ја та 
на го ле ми те гра до ви, од нос но 
лу ѓе со про сеч ни и пот про
сеч ни при ма ња или при вре
ме ни жи те ли. Ни ска та це на и 
мож но ста за гу сто на се лу ва
ње на по тен ци јал ни на сел би 
гра де ни по овој терк, спо ред 
нив, би мо же ле да би дат ре
ше ние за проб ле мот со вдо
му ва ње то.

Иде ја та е лес но из вод ли ва со 
ог лед на тоа што за кон струк
ци ја на ва кви те до мо ви е по
треб но мно гу по мал ку вре ме 
нас про ти го ди ни те по треб ни 
за из град ба на стан дард ни те 
бе тон ски згра ди. До пол ни тел
но на овој на чин ќе мо жат да 
се експ ло а ти ра ат зем ји шта
та со ни ска вред ност на кои 
би мо же ле да се на се лат сту
ден ти, ра бот ни ци и слич но. 
Про даж ба та на бло ко ви те на 
„Бло кабл“ се оче ку ва да поч не 
до кра јот на го ди на ва. 
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НајПаметНИте 
кучИња
Неколку раси кучиња се покажале 
како најинтелигентни од сите

караНФИл
Каранфилот е цвет кој е добро познат. 
Видовите што се купуваат како реже
но цвеќе се одгледуваат во стаклени 
градини, но има и видови што се од
гледуваат во градина, во сандачиња 
или во саксии. Оваа растение уште е 
познато и како божествен цвет.

Обично се сее во април, директно на 
местото каде што сакате да расте. 
Турскиот каранфил има густо на
редени цветни главички кои може 
да бидат еднобојни или шарени. 
Висок е до 60 сантиметри и постои 
едногодишен и двогодишен вид, па 
во зависност од видот треба да се 
приспособи сеењето. 

Најдобро успева на сончево место, 
во земја која не е кисела и со добра 
дренажа. Расте многу брзо и цвета 
постојано од јуни до септември. Се 
размножува со резници кои лесно 
се закоренуваат. �

Хар ти ја та за пе че ње  
ќе ве ос ло бо ди од  
мно гу гла во бол ки
Освен што е изум на ве кот во ку ли нарс тво то, хар ти ја та 
за пе че ње мо же те да ја упо тре би те и за да ги ре ши те и 
овие де сет проб ле ми во до ма ќинс тво то

Бордер коли
Бордер коли, покрај со својата агилност, 
се истакнува и со висока интелигенција. 
Исто така, оваа раса кучиња имаат исклу
чителни инстинкти и потреба од работа 
за да бидат среќни.

Германски овчар
Германскиот овчар е екстремно добар во 
полициска работа, па затоа и местото му во 
полициските редови (сигурно се сеќавате 
на ТВ серијата „Рекс” во која истоимениот 
претставник на оваа раса беше во главна
та улога). Германските овчари се познати 
како најдобри полициски и воени кучиња, 
кои се лојални чувари на сопственикот.

Бладхаунд
Овие кучиња се најдобри за лоцирање 
траги. Често ги употребуваат во поли
циска работа и во акции за потрага и за 
спасување луѓе. Нивниот осет за мирис е 
толку исклучителен што резултатите од 
нивното трагање е дозволено да бидат 
доказ на суд во САД.

Бигл
Овој вид загар е познат по тоа што секо
гаш го следи својот нос, па затоа и е добар 
детектив. Често ги употребуваат компа
нии за дезинсекција бидејќи можат да ги 
насетат и најситните инсекти во домот.

Лабрадор ретривер
Ова е најпаметното кучеводач. Лабра
дорите лесно се тренираат, а и лесно се 
задоволуваат. Затоа овие кучиња се од
лично домашно милениче кое воедно е и 
најпопуларна раса според статистиката. �

За шти те те го отво ра чот 
за кон зер ви
Хар ти ја та за пе че ње е об ло же на 
со во сок кој при до не су ва да се 
про дол жи ве кот на се чи ло то на 
отво ра чот та ка што ја от стра ну
ва не чи сто ти ја та. Од дру га стра
на, го об ло жу ва со слој во сок, 
кој го за шти ту ва од ‘рѓо су ва ње.

Свет не те ги чеш ми те
Истриј те ги слав ни те за да до би јат сјај. Хар ти ја та ќе ги от стра ни 
дам ки те од во да, а во со кот од хар ти ја та ќе спре чи да се фа тат 
но ви дам ки.

об ло же те ги по ли ци те
По ста ве те хар ти ја за пе че ње на 
по ли ци те во куј на та што се из
ло же ни на прав и мас но ти ја од 
го тве ње то, на при мер, на тие 
што се во бли зи на на шпо ре тот. 
Ме ну вај те ги на не кол ку ме се ци 
и ќе се из не на ди те од тоа кол ку 
мас но ти ја и прав се та ло жи на 
нив. Исто та ка, со оваа хар ти ја 
мо же те да ги об ло жи те фи о ки те 
и вна треш ни те по ли ци во ор
ман чи ња та во куј на та.

Ис чи сте те го  
по дот
Ме сто кр па за бри ше
ње, ко ри сте те хар ти ја за 
пе че ње и из бри ше те го 
по дот на во о би ча е ни от 
на чин. Освен што ќе ја 
со бе ре се та не чи сто ти ја 
од по дот, до пол ни тел но 
и ќе го свет не.

Ис чи сте те ја  
пег ла та
Ако на пег ла та има за
ле пен слој, сто ре те го 
след но во: на хар ти ја за 
пе че ње по си пе те сол и 
ко га пег ла та ќе се за
грее на ма кси мум, поч
не те да три е те сѐ до де ка 
не се от стра ни сѐ што се 
за ле пи ло на неа. 

Под мач кај те ги  
шар ки те
Истриј те ги шар ки те на вра
та та што чкри пи со хар ти ја за 
пе че ње. Исто та ка, ако не ко ја 
вра та зап ну ва при отво ра ње и 
за тво ра ње, про триј те го ра бот 
од стра на та на ка са та и ос ло бо
де те се од си те не при јат но сти. 

Ис чи сте те ме тал ни шип ки
За да пр сте ни те од за ве са та во тушка би на та лиз га ат ка ко по под
мач ка но, ме тал на та шип ка истриј те ја со хар ти ја за пе че ње  ем ќе 
ја ис чи сти те ем ќе ја под мач ка те.

одг ла ве те  
заг ла вен па тент
Ако за бе ле жи те де ка зап ну
ва па тен тот на јак на, чиз ми 
или чан та, не тег не те го на
си ла, истриј те го со хар ти ја 
за пе че ње. Та ка ќе ги под
мач ка те зап ци те, па ќе би де 
ка ко нов. 

За шти те те го  
ала тот
По се кое ко ри сте ње, ис
чи сте те го ала тот со оваа 
хар ти ја. На тој на чин лес
но ќе ги сим не те зем ја та 
и дру га та не чи сто ти ја, а 
во со кот ќе го за шти ти 
ме та лот од 'рѓо су ва ње.

об ло же те ги по ли ци те 
во фри жи де рот
Хар ти ја та за пе че ње е иде ал на 
за об ло жу ва ње на по ли ци те во 
фри жи де рот, па ду ри и на фи о
ки те. Ги за шти ту ва од хра на та 
што се исту ри ла, па не мо ра да 
го чи сти те це ли от фри жи дер, 
ту ку са мо да ја за ме ни те хар
ти ја та на по ли ца та.
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п ро лет та, спо ред мно гу ми на, 
е иде ал но вре ме од го ди на-
та. Вре мен ски те ус ло ви доз-

во лу ва ат дол ги про ше тки во те кот 
на де нот или во ве чер ни те ча со ви, 
а ви кен ди те се иде ал ни за по се та на 
не кое из лет нич ко ме сто или, пак, за 
разд ви жу ва ње во парк или по крај 
не ко ја ре ка или езе ро.

Про ше тки те се пре по ра чу ва ат за 
си те во зра сти, тем по то на дви же ње 
за ви си од мож но ста на чо ве кот, а 
рас то ја ни е то са ми си го одре ду ва ме.

Ре кре а ци ја та е за дол жи тел на ре-
чи си за си те би деј ќи прет ста ву ва 
фи зич ка актив ност и те ра пев тско 
осве жу ва ње на те ло то и на умот. 

Мно гу до кто ри и кар ди о ло зи обич но то пе ша че ње го ста ва ат 
на пр во ме сто за ре кре а ци ја на чо ве кот. Пре по ра чу ва ат се-
којд нев ни про ше тки ду ри и од не кол ку ки ло ме три, а мно гу 
че сто ги пре по ра чу ва ат на па ци ен ти во по сто пе ра ти вен 
пер и од или, пак, на про фе си о нал ни спор ти сти по на пор ни 
тре нин зи или нат пре ва ри за ре ла кси ра ње на те ло то.

Ка ко единс твен проб лем што мо же да спре чи пе ша че ње во 
при ро да се алер ги ски те ре ак ции на раз лич ни рас те ни ја, но 
и тоа е лес но би деј ќи по сто јат мно гу ле ко ви и пре па ра ти на 
при род на ба за што по ма га ат да се ре ши тој проб лем.

Пред дол го пе ша че ње не тре ба да се кон су ми ра хра на што 
те шко се ва ри, од нос но пре по рач ли во е да се вне су ва ат 
што по ве ќе јаг ле но хи дра ти за зго ле му ва ње на енер ги ја та, 
а по жел но е да се вне су ва ат и по ве ќе теч но сти за чи сте ње 
на те ло то од отро ви, кои се исфр ла ат пре ку по те ње то. 

Излезетена 
прошеткавопрИрода

рекреациjа

Пе ша че ње то на се ко го вли јае осве-
жу вач ки.

Мно гу лу ѓе во пос лед но вре ме се свр-
ту ва ат кон здрав на чин на жи вот со тоа 
што вни ма ва ат ка ква хра на ја дат и со 
тоа што ре дов но се фи зич ки актив ни.

Из бо рот на ре кре а ци ја е ли чен и за ви-
си од мож но сти те, да ли е тоа оде ње во 
са ла за веж ба ње, во зе ње ве ло си пед, 
тр ча ње или, пак, обич но пе ша че ње, 
но, се ка ко, е по треб но се кој да има 
со од вет на опре ма.

За пе ша че ње во при ро да е по треб но 
да се но си об ле ка што бр зо ќе ја впие 
пот та од те ло то, ка ко и спорт ски лес ни 
обу вки со по ви сок ѓон за да не дој де 
до вос па ле ние или до не кои не са ка ни 
по вре ди на ста па ла та.
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 и по крај тоа што се здо би со 
нез год на по вре да, скр ше ни-
ца на ста па ло то, од европ ско-
то пр венс тво за спор ти сти 
до 21 го ди на, кое се одр жа 
во Со фи ја, се вра ти со исто-
ри ска брон за, прв ме дал за 
ма ке дон ски спор тист во та-
е квон до. Ка жи ни по де тал но 
за тоа ка ко по ми на тур ни рот 
и кол ку вре ме се под го тву ва-
ше за на ста пот?
Ге ор Ги ев СКи: За Европ ско то 
пр венс тво во Со фи ја се под го
тву вав ре чи си ед на го ди на. Ра
бо тев ме спе ци јал ни под го то
вки за ова нат пре ва ру ва ње и ја 
тем пи рав фор ма та кон крет но 
за не го. Ка ко дел од под го то
вки те учес тву вав на де се ти на 
тур ни ри од си лен ка ра ктер, а 
на пор но ра бо тев ме и на тре
нин зи те со мо и те тре не ри.

На Европ ско то пр венс тво оти дов 
со цел да зе мам зла тен ме дал, но 
по вре да та си го на пра ви сво е
то, до бив скр ше ни ца на ле во то 
ста па ло уште во пр ва та бор ба, и 
тоа бе ше единс тве на та преч ка 
до злат ни от ме дал. Бла го дар ност 
до мо јот тре нер за под др шка та и 
за со ве ти те во те кот на бор би те 
за тоа што во таа си ту а ци ја мно гу 
ми по мог наа.

 Кол ку дол го ќе те од да ле чи 
оваа по вре да од нат пре ва ру ва-
ња та и ко га оче ку ваш де ка ќе 
би деш под го твен да се вра тиш 
на тур ни ри те што те оче ку ва ат?
Ге ор Ги ев СКи: Мис лам де ка по
вре да та не ма дол го да ме од да
ле чи од нат пре ва ру ва ња та и се 
на де вам де ка на Свет ско то се ни
ор ско пр венс тво во Ко ре ја, кое 
е за ка жа но за кра јот на ју ни, ќе 
би дам во пол на нат пре ва ру вач ка 
фор ма и ќе мо жам да по ка жам сѐ 
што знам.

 Спо ред она што го ви де од 
нат пре ва ру ва чи те во фи нал-
на та бор ба, мо же ше ли да се 
на де ваш на зла то или сре бро 
до кол ку не се здо би е ше со 
по вре да та, од нос но бе ше во 
сто про цент на фи зич ка со-
стој ба?
Ге ор Ги ев СКи: Да не бе ше 
по вре да та, си гу рен сум де ка 
Ма ке до ни ја ќе има ше европ ско 
зла то во та е квон до.

 Ка кво е чув ство то да се вле-
зе во ма ке дон ска та исто ри ја 
на олим пи ско то та е квон до 
ка ко прв ме да лист од европ-
ски шам пи о нат и кол кав е се-
га мо ти вот за да се про дол жи 
со исто тем по?
Ге ор Ги ев СКи: Сме там де
ка ова е од ли чен по че ток за 
ме не во ма ке дон ски от спорт 
во оп што. Се пак, та е квон до е 
олим пи ски спорт и ова е еден 
зна ча ен ус пех за на ши от спорт. 

Ина ку, се ка ко, мо ти вот е го лем 
да се про дол жи со исто то тем
по на уште по ви со ко ни во.

 Кои се нат пре ва ру ва ња та 
за кои ќе се под го тву ваш до 
кра јот на оваа го ди на, се ка-
ко, по заз дра ву ва ње то на по-
вре да та?
Ге ор Ги ев СКи: Пр во не што 
што сле ду ва на мо ја та аген да 
е Г1 тур ни рот во Ав стри ја на 
по че ток на ју ни го ди на ва. Ова е 
тур нир од нај ви сок ранг на кој 
се со би ра ат бо до ви за Олим пи
ски те игри, а вед наш по тоа на 
кра јот на ју ни е Се ни ор ско то 
свет ско пр венс тво во Ко ре ја, 
кое го спо ме нав, што ќе би де 
го лем пре диз вик за ме не и за 
мо и те ко ле ги од ре пре зен та
ци ја та, а ве ру вам и за мо и те 
тре не ри.

 Та е квон до то е олим пи ски 
спорт, а во Ма ке до ни ја во пос-
лед но вре ме зе ма сѐ по го лем 
за мав. Мо же ли да се на де-
ва ме на твој на стап во То кио 
2020 и што ќе би де по треб но 
да ис пол ниш од тво ја стра на 
за да се обез бе ди тоа?
Ге ор Ги ев СКи: За на стап во 
То кио ќе тре ба да се стиг не до 
по треб на та олим пи ска нор ма, 

на ко ја искре но се на де вам, а 
убе ден сум де ка на То кио 2020 
ќе има прет став ник од Ма ке до
ни ја во та е квон до. Прем но гу 

спОРТ инТерВjу
Де јАН Ге ор Ги ев СКи  
МА КЕ ДОН СКИ ТА Е КВОН ДО РЕП РЕ ЗЕН ТА ТИ ВЕЦ

ни ту нез год на та по вре да на ста па ло то не го на те ра на ши от 
де јан Ге ор ги ев ски да се пов ле че од бо ра ли ште то на европ ско то 
пр венс тво во та е квон до, кое се одр жа ми на ти от ме сец во Со фи ја, 
а не го ва та хра брост му се исп ла те ше би деј ќи на кра јот се иска чи 
на по ди у мот и до ма се вра ти со брон зен ме дал. Тој за „ре пуб ли ка“ 
откри по ве ќе за тоа кол ку бе ше те шко да се стиг не до тре то то 
ме сто и по крај огром ни те бол ки, ка ко и што ќе би де по треб но 
за да обез бе ди плас ман на олим пи ски те игри во То кио

Да не бе ше  
по вре да та,  
ма ке до ни ја 
ќе има ше  
зла тен медал 
во та е квон до

се ри оз но се ра бо ти во мо јот 
клуб Бу тел и во Ма ке дон ска та 
та е квон до фе де ра ци ја и, спо
ред тоа, но и за ра ди ква ли те
тот на на ши те прет став ни ци, 
сме там де ка ус пе хот ќе би де 
за га ран ти ран.

 од по че то кот на оваа го-
ди на, по во ве ду ва ње то на 
но ви те мер ки на вла да та за 
под др шка на спор тот, по ве-
ќе спорт ски фе де ра ции, ме-
ѓу кои и та е квон до фе де ра-
ци ја та, до би ја фи нан си ска 
по мош. Кол ку сме таш де ка 
овие мер ки ќе им по мог нат 
на до маш ни те спор ти сти и 
да ли ве ќе поч на вте да ги 
чув ству ва те при до би вки те 
од нив?
Ге ор Ги ев СКи: Го лем поз драв 
за овие мер ки, сме там де ка 
Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке
до ни ја и Аген ци ја та за мла ди 
и спорт на пра ви ја че кор во ви
стин ски пра вец за под др шка 
на до маш ни от спорт и се га е 
ре дот на нас, спор ти сти те да 
воз вра ти ме со ус пе си. 

Разговараше | Горан Зивчевски
Фото | Александар Ивановски
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� 11 мај 483 година –  
Јустинијан Први, византиски 
цар од Македонија

 Петрус сабатиус е роден во малото село 
тауресиум, денешно село таор во визан-
тиската префектура Илирик, во близина 
на скупи (денешно скопје), веројатно 
на 11 мај 483 година од Вигилантија, 
сестрата на генералот Јустин, кој по-
доцна ќе стане византиски император 
Јустин Први. Јустин Први го посвоил 
и го зел кај себе во Константинопол, 
обезбедувајќи му солидно образование, 
особено од областа на правото, теоло-
гијата и историјата. Кога Јустин Први бил 
прогласен за император, тој добил висок 
воен чин во царската гарда. Уште пред 
доаѓањето на императорскиот престол, 
Јустинијан покажувал голема надареност 
за владеење. По смртта на Јустин Први, 
Јустинијан станал единствен император 
на Источното Римско царство, односно 
Византиското царство. 

 Историјата го памети и како најголем 
кодификатор на класичното римско пра-
во. Јустинијан бил една од најзначајните 
личности во доцната антика и со него 
завршува периодот на благосостојба 
во Византија.Бил голем верник, верувал 
и живеел според верата. Изградил голем 
број храмови, од кои најубав е „света 
софија“ во цариград. Поради заслугите 
за развојот на црквата и ширењето на ве-
рата, светиот цар Јустинијан се смета за 
светец во православното христијанство.

 сепак, Јустинијан постигнал цивилизаци-
ска вредност преку законските реформи, 
особено преку комплетната ревизија на 
сите дотогашни римски закони. Збирката 
од Јустинијановото законодавство денес 
е позната како Корпус на граѓанското 
право (Лат. Corpus juris civilis). се состои 
од Јустинијанов кодекс, Дигеста, Инсти-
туционес и Новели.

 Првиот нацрт на „Кодекс Јустинијанус“, 
кодификација на империјалните закони 
од II век дотогаш, бил издаден на 7 април 
529 година (конечната верзија излегла во 
534 година). Потоа следеле „Дигеста“ - 
збирка од постари правни текстови во 
533 година и „Институционес“ - упатство 
кое ги опишува принципите на право-
то. „Новелите“ - збирка од нови закони 
донесени во времето на владеењето 
на Јустинијан, била продолжение на 
„Кодексот“. За разлика од останатите 
делови од Корпусот кои биле објавени 
на латински, „Новелите“ биле објавени 
на грчки.Кодификацијата овозможила 
преживување на римското право. таа ја 
формирала основата на подоцнежното 
византиско право. единствената запад-
на провинција каде што било воведено 
јустинијановото право била Италија, од 
каде што потоа се пренело низ западна 
европа во XII век и станало основа за 
современите европски правни системи.

ВремеПлоВ

д В О г л е д

тајНа БорБа За ЗНамИњата И  
СПомеНИЦИте

Извори далечни од Парламентот, а блис
ки со внатрешноста, информираат за 
голема кавга меѓу Таљо Џафер и Зоран 

Зајеф, пренесува регионалниот Халалхал
кидикикромидњуз. 

Имено, Зајеф посакал сиот прецеднички 
астал на Таљо да бил покриен со знаменца 
за да се покаже големиот успех на коали
цијата, па таму да биле и српско и хрватско и 
блгарско и црногорско и босанско и герман
ско и британско и швицарско и знамињата 
на сите други каде Зајеф имал договорено 
интервју на Зоран.

Ама Таљо курназ му одговорил дека нема 
намера да става ништо повеќе од едно ма
кедонско едно европско и се друго албански 
знамиња, бидејќи, како нагласил „ Фља
мурин е Башкимит Европиан ги покрива 
сите малцинства од регионот, а фљамјурин 
Шчиптар е за цел свет, шо не е јасно?“.  

Таљо всушност бил лут на Зајеф по изјави
те дека Македонците се „брача са Србе“ и 
притоа биле „братски хора, сшти народ“ за 
Софија, без за тоа претходно да се побара 
мислење од  Тирана. Имено структурите го 
информирале Таљо дека Зајеф договарал 
да го подари споменикот на Цар Самоил 
на Софија, а Воинот на коњ на Грција. Но, 
другарите на Таљо имале поинаков план, 
особено со Воинот на коњ кој со мали зафа
ти можел да се преиначи или во Џемо Хаса, 
или во Мефаил Еипов Мефо, предокот на 
лидерот на Таљо. 

Зајеф пак се заканил дека без споменик 
на рамо нема да тргне да дава интервју 
за грчки медиуми, а и како ќе го повтори 
партискиот став дека немаме никаква вр
ска со Александар ако не го врати воинот. 
Притоа рекол дека намерно толку многу ќе 
го заплетка грчкиот јазик што наместо да 
рече „ние се откажуваме од македонскиот 
идентитет и еве ви го Воинот“, како познат 
полиглот ќе направи намерна грешка и 
ке прозвучи „ние имаме само македонски 
идентитет и тој е ист со Воинот“. После тоа 
џабе сите знаменца кога нема ни НАТА ни 
Башкими Еуропиан.

Работата дошла до таму што морал ноќе во 
пижами да интервенира Ојт Б. Ли до Брисел, 
како знаат и умеат да го сочуваат освоеното, 
па морал да трча амбасадорот од Башкимит 
да ја смирува состојбата, а Таљо на раат да 
си става знаменца и да се слика.

Халалхалкидикикромидњуз дознава дека 
познатата поборничка за правда Керолајн 
Ристиќ Астерикс ја предводела групата из
ненаѓени социјалдемократки завиткани во 
македонски знамиња ја гребеле и туркала 
вратата од кабинетот додека траела фото
сесијата на Таљо.  

Првата кавга на Зајеф со Таљо. �

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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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BE%D1%80
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%E2%80%9C%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B0%E2%80%9C_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%E2%80%9C%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B0%E2%80%9C_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4


За маринада ќе ви биде потребно:
# кора од еден портокал
# чили (во вкус)
# една и пол лажичка црвен пипер
# малку сенф
# три лажици мед
# три лажици доматно пире
# една лажица маслиново масло
# сол и црн пипер

Ќе ви треба и:
# 500 гр пилешки стек
# малку марула
# малку рукола
# црвена зелка
# зелено јаболко
# ореви и суво грозје
# рокфорд сирење
# маслиново масло
# балсамиран оцет

# Во длабок сад измешајте ги состојките за ма
ринадата и ставете го пилешкото месо да по
стои во неа. Најдобро е преку ноќ.

# Марулата, руколата и зелката исечкајте ги сит
но и измешајте ги. Зеленото јаболко исечете 
го на тенки парчиња и додајте го во салатата. 
Додајте ги и оревите и сувото грозје. Ставете 
мали парчиња рокфорд сирење и на крај зачи
нете со маслиново масло и со балсамиран оцет.

# Тавата или скарата ставете ја да се загрее. Кога 
е добро загреана ставете го пилешкото месо 
да се пече. Превртувајте го почесто и доколку 
забележите дека се засушува, премачкајте го 
со маринадата.

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:

СО вЕт:  Оваа маринада одговара со секоја скара,  
па може да ја користите и за свинско месо или, пак, 
за риба.

Првомајска скара
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КуJнски тефтер




