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ВоВед

„Дип стејт“ инсталира 
квислиншка власт за 
промена на името

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

МаКеДонИја ПоД оКуПацИја

До де ка Евро па ја прос ла ву ва го-
диш ни на та од по бе да та над фа-
шиз мот, бри сел ски те дип ло ма ти 

во Ма ке до ни ја ин ста ли ра ат то та ли та-
рен ре жим со по мош на фа ши стич ки 
ме то ди и тех ни ки. По ра зи тел но е да 
се гле да ка ко по по ве ќе од се дум де це-
нии по па дот на на ци стич ка Гер ма ни ја, 
на ци стич ки те ме то ди за по ро бу ва ње 
др жа ви и уни шту ва ње на ро ди сѐ уште 
се жи ви и актив ни. Огром на зас лу га 
за вра ќа ње то на фа шиз мот на го ле ма 
вра та во Ма ке до ни ја има ат стру кту ри-
те на ЦИА од „дип стејт“, Џорџ Со рос, 
ал бан ски те ра ди ка ли и ма ке дон ски те 
квис лин зи кои се дрз наа да трг нат 
про тив сопс тве ни от на род за да се до-
гра бат до власт по се ко ја це на. 

За да се оправ да ат си лу ва ње то на де-
мо кра ти ја та и уни шту ва ње то на ед на 
це ла др жа ва за по тре би те на над во-
реш ни цен три на моќ, нај важ на ра бо та 
бе ше да се за ме нат уло ги те на жр тви те 
(на ро дот) и на сил ни ци те (пре дав ни-
ци те од СДС и ал бан ски те ра ди ка ли). 
За таа цел бе ше упо тре бе на скан да лоз-
на та ти ран ска пла тфор ма - адап ти ра-
на вер зи ја на Карлс бад ска та про гра ма 
од 1938 го ди на со ко ја фа ши стич ка 
Гер ма ни ја си обез бе ди али би за оку-
па ци ја та на Че хос ло вач ка во по хо дот 
за ре а ли зи ра ње на со нот на фи ре рот 
за соз да ва ње на Тре ти от Рајх. 

Ба ра ња та од ти ран ска та пла тфор ма 
не се ни што дру го ту ку ала тка за пре-
диз ви ку ва ње гнев кај ма ке дон ски от 
на род за по тоа да би де обе ле жан ка ко 
не ци ви ли зи ран, пре диз ви ку вач на 
не ста бил ност. Би деј ќи на ро дот нај де 
на чин ка ко мир но и до сто инс тве но да 
се спро тив ста ви на опас на та ти ран ска 
пла тфор ма, ре жи се ри те ор га ни зи раа 

нов ин ци дент во кој го пре диз ви каа 
на ро дот да из ле зе од кон тро ла. Тоа 
бе ше про тив за кон ски от из бор на 
Та лат Џа фе ри за пре тсе да тел на Со-
бра ни е то на што прет хо де ше пе е ње 
на ал бан ска та хим на. По ни жу ва ње 
до крај на гра ни ца на кое не мо же да 
оста не имун ни нај ми ро љу би ви от чо-
век. От то гаш Со ро со ви те пла те ни ци 
со упо тре ба на ме то ди на Ге бел со ва та 
про па ган да го прет ста ву ва ат на ро дот 
пред свет ска та јав ност ка ко ди ва ор-
да, а квис лин зи те ка ко жр тви. Со тоа 
сце на ри сти те си обез бе ди ја али би за 
ре а ли за ци ја на сце на ри о то за на сил-
но пре зе ма ње на вла ста. 

Но, из бо рот на Џа фе ри е са мо пр ви от 
че кор од оку па ци ја та на др жа ва та со 
по мош на ма ри о не ти те на ЦИА и на 
Со рос. Екс прес но то приз на ва ње на 
ле ги ти ми те тот на не ле ги тим ни от 
Та лат Џа фе ри од стра на на оста то-
ци те од ад ми ни стра ци ја та на Оба ма 
и од дип ло ма ти од Бри сел е са мо по-
твр да за спре га та што по стои ме ѓу 
овие стру кту ри и за од луч но ста по 
се ко ја це на да се пре зе ме вла ста во 
Ма ке до ни ја. Ва ква агре сив на по ли-
ти ка на уце на ка ква што пре зен ти ра-
ат над во реш ни те при ја те ли на За ев 
при ме ну вал и Хит лер при оку па ци и те 
на европ ски те др жа ви про во ци рај ќи 
су ди ри по се ко ја це на. 

По 27 април со се ма е јас но де ка др-
жа ва та е на че кор од оку па ци ја и ин-
ста ли ра ње ма ри о нет ска власт стро го 
кон тро ли ра на од над вор. На на ро дот 
на сил нич ки му е од зе ме но су ве ре но-
то пра во да из би ра и да ме ну ва власт 
и се кој што се про ти ви и да ва от пор 
ќе се со о чи со гне вот на но ва та то та-
ли тар на власт. 

Ко га дип ло ма ти те за ста наа зад пу чи-
сти те и го осу ди ја на ро дот што си ја 
бра ни др жа ва та бе ше јас но де ка тоа 
зна чи збо гум на де мо кра ти ја та во 
Ма ке до ни ја. Ли це мер на бе ше осу да-
та на на силс тва та во Со бра ни е то од 
стра на на исти те оние кои со го ди ни 
ор га ни зи ра ат и под др жу ва ат обо е ни 
ре во лу ции, под пла штот на не ка кви 
на вод ни на род ни ре во лу ции, пре ку 
кои ури ваа ле гал но из бра ни вла сти 
на си те кон ти нен ти на пла не та та. Ни-
кој од овие дип ло ма ти (за до маш ни ве 
пла те ни ци не тре ба ни да се збо ру ва) 
не се ос ме ли да ги осу ди на силс тва та 
во Еги пет, во Ли би ја, во Тур ци ја... Уште 
по ве ќе, исти те тие ги во о ру жу ваа и 
пот тик ну ваа бун тов нич ки те гру пи 
да се бо рат про тив вла сти те. Ни кој 
од ме ѓу на род на та за ед ни ца не по ба ра 
од го вор ност од срп ски от на род кој на 5 
октом ври упад на во Со бра ни е то на Ср-
би ја, ни ту за на сил ни те де мон стра ции 
во Са ра е во, Со фи ја, Ати на пре ку кои 
на ро дот изра зу ва ше не за до волс тво 
од нив ни те из бра ни ци... Ка жа ли не кој 
од нив еден збор осу да за на силс тва та 
пред Вла да та на Ма ке до ни ја од 5 мај 
2015 го ди на ко га беа по вре де ни че-
ти ри е се ти на по ли цај ци? Па, за нив и 
УЧК во 2001 го ди на не беа те ро ри сти, 
ту ку бор ци за чо ве ко ви пра ва. Не ма 
да че ка ме дол го по фор ми ра ње то на 
квис лин шка та вла да ко га За ев ќе ги 
ос ло бо ди и те ро ри сти те од Ди во На-
се ље и ќе ги прог ла си за жр тви. Но, 
за тоа не го ва та кри ми нал на бан да од 
СДС не ма проб лем да го об ви ни сво јот 
на род за те ро ри зам. 

На ро дот не го сфа ти се ри оз но пре диз-
бор но то пре ду пре ду ва ње на Ни ко ла 
Гру ев ски за опас но ста што ни прет-
стои. По ве ќе од 350.000 Ма ке дон ци 

гла саа за За ев сме тај ќи де ка со тоа ури-
ва ат ре жим, а не сопс тве на та др жа ва. 
Ду ри се га ќе го ви ди ме ви стин ско то 
зна че ње на збо ро ви те ре жим и то та-
ли та ри зам. За ка ни те де ка За ев ќе ја де 
жи ви лу ѓе поч ну ва ат да се ре а ли зи ра-
ат со прес ме тка со си те не и сто мис ле-
ни ци во пар ти ја та, на ули ца, со ме ди-
у ми, кај по ли тич ки те про тив ни ци... 
Бу квал но со си те што се про ти ват на 
ре де фи ни ра ње то на др жа ва та и неј-
зи но то обез ли чу ва ње. Впро чем, За ев 
и не го ва та бан да де но ви ве по втор но 
нај а ви ја де ка под го тву ва ат чис тки во 
судс тво то, дип ло ма ти ја та, здрав ство-
то, обра зо ва ни е то... Квис лин гот се га 
се за ка ну ва де ка ќе спро ве де то тал но 
пре у ре ду ва ње на оп штес тве ни от и на 
еко ном ски от по ре док во сог лас ност со 
по ли ти ка та на не го ви те ше фо ви – Со-
рос и ЦИА. Ако мо жеа да го ле га ли зи-
ра ат скан да лоз ни от из бор на Џа фе ри, 
то гаш мо же да по ми не се ко ја след на 
од лу ка штет на за на ро дот и за др жа ва-
та. Ко а ли ци ски те парт не ри ќе си гла-
са ат што са ка ат, а на ред бо дав ци те ќе 
им ги приз на ва ат од лу ки те без да им е 
гај ле да ли на ро дот се сог ла су ва со тоа 
или не. Ед но од нај те шки те пре дав ства 
ќе би де од лу ка та за про ме на на име-

то, кое де но ви ве го нај а ви Зо ран За ев. 
Во ин терв ју за цр но гор ски ме ди ум 
квис лин гот нај а ву ва бр зо ре ше ние за 
име то за кое „ако тре ба ќе го пра ша ме 
на ро дот“. Со ро со ви те ме ди у ми ќе про-
дол жат да ги одра бо ту ва ат ми ли о ни те 
до ла ри со ши ре ње ан ти ма ке дон ска 
про па ган да и пот тик ну ва ње на силс-
тво кон се кој што не се сог ла су ва со 
нив на та по ли ти ка, а во исто вре ме ќе 
ги прав да ат ди кта тор ско то вла де е ње 
и си те ан ти др жав ни од лу ки. 

ВМРО-ДПМНЕ има дел од од го вор-
но ста во од нос на ло ша та стра те ги ја 
во од бра на та на др жа ва та. Мо же да 
ја на па ѓа ме де ка го оста ви на ро дот 
на ули ца сам. Но, кол ку и да ја об ви-
ну ва ме ВМРО-ДПМНЕ де ка не ус пеа 
од по зи ци ја на власт да го спре чи 
во на ме ра та на сил но да ја пре зе ме 
вла ста и да ја по га зи вол ја та на мно-
зинс тво то, мо ра ме да приз на е ме де ка 
бро јот на пра те ни ци што ги до би на 
пос лед ни те из бо ри не доз во ли да на-
пра ви ни што по ве ќе. Единс тве но што 
ѝ оста на е це лос но да вле зе во зам-
ка та за пре диз ви ку ва ње конф ликт и 
да ја вов ле че др жа ва та во гра ѓан ска 
вој на. Мо ра да има ме на ум де ка во 

та ква си ту а ци ја, ко ја е по са ку ва на и 
на мер но про во ци ра на од вна треш ни-
те и над во реш ни те не при ја те ли, ќе 
би де уште по те шко да се за шти тат 
на ци о нал ни те ин те ре си. За тоа ко га 
ба ра ме од го вор ност од ВМРО-ДПМ-
НЕ, мо ра да го по ба ра ме исто то и од 
оние 350.000 Ма ке дон ци што на 11 
де кем ври го за о кру жи ја Зо ран За ев. 
Но, вре ме за ба ра ње од го вор ност ќе 
има ду ри по из не су ва ње то на квис-
лин зи те пред ли це то на прав да та. 
Кол ку и да тре ба вре ме за тоа, еден 
ден си гур но ќе се слу чи. За ев не ма да 
из бе га од прав да та. Не го ви те мен то-
ри мо жат да го ста ват на си ла на власт, 
но не мо жат да го одр жат. Од прав да-
та не ма да кур ту лат ни ту не го ви те 
по трч ков ци. Од го вор ност ќе по не се 
и це ла та про па ганд на ма ши не ри ја 
на Со рос ко ја со го ди ни ја ма ни пу-
ли ра ше јав но ста. Ду ри и оние што 
се га се осве сти ја де ка под др жу ва ле 
пре дав ник. Мо рал на, по ли тич ка или 
кри вич на од го вор ност ќе мо ра да 
по не се се кој што на кој би ло на чин 
пре диз ви кал ште та на др жа ва та и 
на на ро дот. Од тоа не ма бе га ње за тоа 
што на ро дот овој пат не ма да се отка-
же од го не ње на пре дав ни ци те! �
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Ма ке дон ски те гра ѓа ни и нив ни те со се ди има ат 
тра ди ци ја, осо бе но во те шки вре ми ња, да ве ру
ва ат во конс пи ра тив ни те о рии. Бли ско то и да
леч но то ми на то на овие про сто ри ни да ва ат за 
пра во да се пла ши ме од си те игри на го ле ми те 
си ли, на кои нај че сто не ма ме ни ка кво вли ја ние 
или, пак, има ме со се ма ма ло вли ја ние
Пишува |  Горан Момироски

КОНСПИРатИвНИте теОРИИ СтаНуваат РеалНОСт колумна

македонија жртва на линијата на огнот

Пос лед ни те слу чу ва ња во 
Ма ке до ни ја и ре ги о нот се 
дел од поз на та та ма три ца 

на не до вер ба и страв од не поз-
на то то. Оваа спе ци фич на пси-
хо ло шка си ту а ци ја за чи не та со 
из ја ви од ти пот „Ма ке до ни ја 
се на о ѓа на ли ни ја та на ог нот 
ме ѓу Ру си ја и СаД“, иска жа ни од 
др жа вен се кре тар на нај моќ на та 
др жа ва на све тот, ги пра ви овие 
стра во ви по ре ал ни. Не каз ну ва-
ње то на из ја ви те од ти пот „Ќе 
се обе ди ни ме со Ко со во ако 
не нѐ при ми те ит но во еу“ на 
про те же то на за па дот Еди Ра ма 
е са мо уште еден по ка за тел де ка 
те о ри и те на за го вор не се са мо 
праз ни му а бе ти. 

И, на ви сти на, што ги на те ра 
ЕУ, САД и НА ТО во слу ча јот со 
Ма ке до ни ја ди рект но да го ур-
нат прин ци пот на вла де е ње на 
пра во то и на прав ни те про це-
ду ри, а Ру си ја ка ко ни ко гаш 
прет ход но да се ин во ли ви ра 
во вна треш ни те пра ша ња на 
Ма ке до ни ја, за ко ја ни ко гаш 
прет ход но не по ка жу ва ла по-
се бен ин те рес. Ако ра бо та та 
бе ше во о би ча е на и ре дов на, 
ако на ви сти на ин те ре сот на 
го ле ми те си ли бе ше би тка про-
тив ко руп ци ја и по го ле ма де-
мо кра ти ја, ЕУ и САД мо жеа да 
по че ка ат не кол ку ме се ци за да 
за вр шат устав ни те, за кон ски-
те и де лов нич ки те про це ду ри 

во ма ке дон ски от пар ла мент по 
што со мир но ср це ќе мо жеа 
да го приз на ат Та лат Џа фе ри 
за спи кер, а За ев за пре ми ер. 

Кр ва ви от на пад на де се ти ци 
на сил ни ци на Со бра ни е то, за 
кој си те што те паа мо ра да од-
го ва ра ат во сог лас ност со за-
ко ни те, не е до вол на при чи на 
да се ле ги ти ми ра кр ше ње то на 
за ко нот од стра на на ко ја би ло 
по ли тич ка пар ти ја. При фа ќа-
ње то во ну став ни про це ду ри по 
кои во „Служ бен вес ник“ се пот-
пи шу ва за ме ник-пре тсе да вач 
на гру па ко ја, по крај си те дру-
ги ано ма лии, не ма ни про сто 
мно зинс тво зна чи са мо ед но. 
Не што го ле мо се го тви во гло-
бал на та куј на, а Ма ке до ни ја не 
мо же да вли јае врз ре цеп тот на 
го ле ми те зем ји.

конс пи ра ци и те има ат 
ре ал на зад ни на
Врз ос но ва на прет ход но на пи-
ша но то и дру ги те ин фор ма ции 
што ги до би ва ме од свет ски те 
и од ре ги о нал ни те ме ди у ми, 
иа ко тре ба да се има го ле ма 
ре зер ва во сѐ што го пи шу ва-
ат за Ма ке до ни ја срп ски те и 
ал бан ски те ме ди у ми, пр ви от 
зак лу чок е де ка „ли ни ја та на 
ог нот“ е акти ви ра на и де ка за 
неј зи но гас не ње ќе тре ба да се 
да дат се ри оз ни жр тви. 

Се раз би ра, во на ша та ре ал-
ност не тре ба да оче ку ва ме 
сце на рио од аме ри кан ски 
филм во кој по жар ни ка ри те 
го да ва ат жи во тот за спас на 
гра ѓа ни те, ту ку, на про тив, по-
жар ни ка ри те што ди ри ги ра ат 
од да ле ку пр во ќе се оби дат со 
ло кал ни ре сур си, од нос но со 
ло кал ни жр тви да ги згас нат 
ог но ви те на Ке ри. Кон крет но 
во би тка та ме ѓу САД и Ру си ја, 
ко ја очиг лед но трае  во на ши от 
атар, ка ко пр ви жр тви пад наа 
ма ке дон ски те за ко ни, со бра-
ни ски от де лов ник и устав ни-
те про це ду ри. Кој е на ред ни от 
че кор и што сѐ се под го тве ни 
го ле ми те си ли да вмет нат во 

игра та ка ко ко ла те рал ни жр-
тви не знае ни кој од нас. 

Ма ке дон ски от дел од пе ко лот 
са мо мал дел од оп шта та сли ка 
Се кој што мал ку по до бро е упа-
тен знае де ка на чи нот на вла-
де е ње на ВМРО-ДПМНЕ во пос-
лед на та де це ни ја, и по крај си те 
об ви не ни ја, про пу сти и гре шки, 
не мо же да би де до вол на при чи-
на за ре чи си на сил но ури ва ње 
на устав ни от по ре док и на це-
ло куп ни от по ли тич ки си стем 
од стра на на на ши те стра те шки 
парт не ри ЕУ и НА ТО. Ако иста та 
ма три ца бе ше упо тре бе на, пред 
сѐ, во Ал ба ни ја,  Цр на Го ра, но и 
во Ср би ја, то гаш ќе мо жев ме да 

раз бе ре ме де ка За па дот ре шил 
да се прес ме та со си те де мо крат-
ски ано ма лии на Бал ка нот и со-
о че ни со прин ци пи ел на опе ра-
ци ја ќе не мав ме мно гу про стор 
за раз ви ва ње ка кви би ло те о-

рии, нај мал ку конс пи ра тив ни. 
Но, ако гле да ме де ка Еди Ра ма 
се за ка ну ва со вој на и со ме ну-
ва ње на гра ни ци те кои, спо ред 
из ја ви те на де се ти ци европ ски 
и аме ри кан ски прет став ни ци, 
се све тост, а при тоа ни кој не му 
од го во ри јас но и остро ка ко што 
тре ба со на сил ник, ра бо ти те се 
во нај ма ла ра ка чуд ни. 

Глав ни от страв кај се кој нор ма-
лен гра ѓа нин е де ка Ма ке до ни-
ја е дел од гло бал на та раз вр ска 
за зо ни те на вли ја ние на го-
ле ми те си ли. „Ог нот на Ке ри“ 
и „ин те ре сот на Мос ква“ за 
на ша та со стој ба е об је ктив на 
при чи на за страв, осо бе но во 
си ту а ци ја ко га САД и Ру си ја се 
во фа за „топ ло  - лад но“, ко га сѐ 
уште не се знае да ли во САД ќе 
по бе ди по ли ти ка та на Трамп 
за по до бру ва ње на од но си те со 
Ру си ја и исто вре ме но по ка жу-
ва ње му ску ли пред до маш на та 
јав ност или стру ја та на не о-
кон зер ва тив ци те, кои има ат 
до вол но иде о ло шки и биз нис 
при чи ни за конф ликт со Ру си-
ја, ко ја по ин тер вен ци ја та во 
Си ри ја се оби ду ва да ги про-
ме ни гра ни ци те на неј зи на та, 
пред сѐ, дип ло мат ска моќ. 

СаД со пред ност  
пред Ру си ја 
За раз ли ка од Ру си ја, ко ја на 
за пад но-бал кан ски от же жок 
те рен има са мо вер бал на кам-
па ња, ком би на ци ја од свои ме-
ди у ми и со ци јал ни мре жи, и 
емо тив на, пред сѐ, но стал гич на 
под др шка од лу ѓе то што сме-
тат де ка пра вос лав ни те вр ски 
и се ќа ва ња та на го ле ма та Цр-
ве на ар ми ја се до вол ни за ре-
ал но парт нерс тво, Ва шин гтон  
е во по до бра по зи ци ја. САД во 
ре ги о нот има ат парт нер што е 
под го твен на сѐ, а ал бан ски от 
парт нер на Ва шин гтон во Ал-
ба ни ја, Ко со во и во Ма ке до ни ја 
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колумна
не е под кон тро ла за тоа што 
по стои љу бов ме ѓу нив, ту ку 
за тоа што знае де ка со ра бо т-
ка та со Бе ла та ку ќа се ко гаш 
до се га но се ла бе не фи ции. 

И ту ка не е важ но да ли е тоа 
при ем во НА ТО за Ти ра на, да ли 
е тоа соз да ва ње вто ра ал бан ска 
др жа ва на Ко со во или до би ва-
ње ста тус на кон сти ту ти вен 
на род во Ма ке до ни ја за Ал бан-
ци те, кои се ме ѓу 17 и 25 про-
цен ти од на се ле ни е то. По важ но 
е де ка Ал бан ци те, Ко сов ци те и 
ма ке дон ски те Ал бан ци, кои по 
број ност се ме ѓу во деч ки те гру-
пи во све тот што да ва ат бор ци 
за ИСИС (чи ја што иде о ло ги ја е 
зас но ва на омра за и уни шту ва-
ње на САД), ќе на пра ват сѐ што 
е по треб но за тоа што со тоа, 
пред сѐ, ќе ги ис пол нат сво и те 
на ци о нал ни пла но ви. 

Ин те ре си те на ал бан ци те 
и на СаД се сов па ѓа ат!
Пла но ви те на Ал бан ци те и на 
САД во мо мен тов, ка ко и мно-
гу па ти прет ход но, се сов па ѓа-
ат. При по ју ва ње то на Јуж на 

Ср би ја кон Ко со во и по доц на 
кон Го ле ма Ал ба ни ја, за ко ја 
се за ла га Еди Ра ма, е на ли-
ни ја на аме ри кан ски те ин те-
ре си. Со вле зот на Пре ше во, 
Бу ја но вац и Мед ве ѓа во Го ле-
ма Ал ба ни ја се за до во лу ва-
ат ет нич ки те ас пи ра ции на 
Ал бан ци те пре зен ти ра ни во 
При зрен ски те ли ги, а во исто 
вре ме се пре се ку ва еден од 
ре тки те на чи ни на кои Ру си ја 
пре ку Ср би ја мо же да из ле зе 
на топ ли мо ри ња. Со вле зот на 
Цр на Го ра во НА ТО, од нос но со 
ели ми ни ра ње то на огром ни-
от ру ски ка пи тал и вли ја ние 
во зем ја та на Ѓу ка но виќ, САД 
ос тва ри ја огром на по бе да во 
про дол же ни е то на Сту де на та 
вој на. До кол ку сце на ри ја та за 
но ва бал кан ска вој на, во ко ја 
цел ќе би де Пре шев ска та До-
ли на фор мал но да се при пои 
кон ал бан ски те про сто ри, се 
ви сти ни те, мо же ме да ги нај-
де ме и дел од од го во ри те за 
кри за та во Ма ке до ни ја иа ко 
за го лем дел од при чи ни те и 
са ми те сме ви нов ни. 

Ќе се ди ли ма дро  
Ру си ја?
Ако се сле ди ма три ца та на 
конф ли ктот што гло бал но се 
во ди ме ѓу САД и Ру си ја, Мос-
ква пре ку Бел град ни ко гаш 
не ма да доз во ли втор по раз за 
кра ток пер и од, а тој да се слу-
чи во ист ре ги он. По гу бе ње то 
на Цр на Го ра од сво ја та зо на 
на вли ја ние Пу тин ќе сто ри 
сѐ за да го обе ли обра зот, осо-
бе но ко га не е во пра ша ње са-
мо имиџ ту ку и мно гу ва жен 
ме ѓу на ро ден ко ри дор, кој со 
авто пат ги по вр зу ва Ун га ри ја 
и со лун ско то при ста ни ште, 
а по стои мож ност на ско ро со 
ки не ски па ри пре ку не го да 
ми ну ва и мо дер на су пер бр-

за же лез ни ца ко ја, пред 
сѐ, ќе се ко ри сти за 

транс порт на ки-
не ски про из во ди 
до Евро па. На тие 
што сле дат кол ку 

ад ми ни стра ци ја та 
на Трамп е лу та на Гер-

ма ни ја за неј зи ни те тр гов ски 

по зи ции тре ба да им е јас но зо-
што и ЕУ и САД ќе на пра ват сѐ 
за да ели ми ни ра ат уште еден 
ка нал пре ку кој Ки на ка ко гла-
вен тр гов ски ри вал на За па дот 
ќе ги ури ва европ ски те и аме-
ри кан ски те про из во ди те ли.  

ма ке до ни ја мо же 
са мо да че ка и да 
се на де ва
За жал, Ма ке до ни ја во 
мо мен тов не ма моќ 
ни ту да се огра ди од 
овие про це си, со прог-
ла су ва ње  не ка ква не у-
трал ност по при ме рот 
на Ав стри ја и Швај ца-
ри ја, а по фи ја ско то со 
спро ве ду ва ње то на пре-
су да та на Свет ски от суд 
на прав да та во Хаг не ма 
ни ту жел ба да по ви ка 
на прин ци пи ел ност во 
спро ве ду ва ње то на ме-
ѓу на род но то пра во и 
прин ци пи утвр де ни со 
по вел ба та на Обе ди не-
ти те на ции. 

Единс тве на та на деж на 
Ма ке до ни ја во мо мен-
тов се САД и Ру си ја на 
гло ба лен план да по-
стиг нат не ка ков до го-
вор за не на па ѓа ње и со 
тоа да до би е ме не кол-
ку го ди ни или де це нии 
мир и ста бил ност, во 
кои ќе се оби де ме др жа-
ва та од ре чи си би на ци о-
нал на да ја пре тво ри ме 
во гра ѓан ска. �
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Ма ке до ни ја бе ше и е на нај а ве на та ли ни ја на ог нот. 
Тоа што ус пеа ВМРО-ДПМНЕ да го на пра ви, 
со се та моќ што ја има, е по ли тич ки до 
ма кси мум да го раз о ткрие во инс тве но то 
сце на ри о то и кон тра кто ри те на не о ли бе рал-
 ни те оку па ци ски си ли, да ги на те ра на гре шки 
и на из бр за ни ре ак ции, но и да за ста не на 
ра бот на гра ѓан ска вој на, ко ја бе ше 
по са ку ва на та од над вор. Ако не дој де 
до ов де, ќе ја кри ти ку вав ме де ка сто ри ла 
не до вол но. Ако про дол же ше од ов де, 
ќе ја уни ште ше зем ја та

Пишува |  Наум Стоилковски

актуелно

не успеа подметнувањето на „украинското сценарио“

Н и ту на чи нот, ни ту вре ме то на 
пре вра тот во Со бра ни е то на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја не бе ше 

ос мис ле но од та ка на ре че но то но во 
пар ла мен тар но мно зинс тво. За иде-
ја та се зна е ше од по ра но, а се че ка ше 
са мо сиг на лот од ре жи се ри те на це-
ла та игра. По ен та та бе ше не са мо да 
се за зе ме пар ла мен тот, ту ку и да се 
ис це ни ра гра ѓан ски су дир, кој  ќе ги 
отво ри вра ти те на вој на та, за го ва ра на 
со пла нот „ли ни ја на ог нот“. Всуш ност, 
со тој чин на про во ка ци ја се са ка ше да 
се по стиг не и оцр ну ва ње на „За за ед-
нич ка Ма ке до ни ја“, но и оцр ну ва ње на 
ВМРО-ДПМНЕ, ко ја од по ли тич ка пар-
ти ја, со ва де ње на „ку бу рот“ ќе бе ше 
по со че на ка ко на сил на ор га ни за ци ја, 
ко ја мо ра да за гу би се ка ква по ли тич ка 
ле ги тим ност. Па тот на фе де ра ли за ци-
ја та на др жа ва та то гаш ќе се од ви ва 
не пре че но. По те гот што го пов ле че 
ВМРО-ДПМНЕ, кол ку и да за се га во 
чув ства та, бе ше из бег ну ва ње на ста-
пи ца та за во вед во гра ѓан ска вој на 
во Ма ке до ни ја. При тоа, не се доз во ли 
нај го ле ма та пар ти ја што ги шти ти на-
ци о нал ни те и др жав ни те ин те ре си на 
Ма ке дон ци те да би де оква ли фи ку ва-

на ка ко ор га ни за ци ја што тре ба да се 
иско ре ни. Да би де прет ста ве на ка ко 
екви ва лент на фа ши стич ка та „Злат-
на зо ра“ во Гр ци ја. И, се ка ко, со тоа се 
осу е ти пла нот за во о ру жен су дир, за 
гра ѓан ска вој на во др жа ва та за да се 
при крие пре вра тот, па и фор ми ра ње 
вла да без доз во ла од пре тсе да те лот 
на др жа ва та.

Зар не кој мо же да ка же де ка е слу чај но 
тоа што приз на ва ње то на овој пре врат 
бе ше приз на е но са мо не кол ку ми ну ти 
по слу чу ва ње то, или де ка слу чај но си-
те „за гри же ни“ ам ба са до ри се нај доа 
на се ден ка во хо тел во не по сред на 
бли зи на на пар ла мен тар но то зда ние; 
При тоа де ка вед наш, без кон сул та ции 
со сво и те прет по ста ве ни, ам ба са до ри-
те ед ног лас но за ста наа зад Та лат? Зар 
не кој се по сом не ва во на мер но ста на 
пла си ра ни те лаж ни те ин фор ма ции 
де ка „про ру ски си ли“ се про ти ве ле на 
„де мо крат ски про це си“? Или де ка на 
тој на чин, пре ку во о ру жен вна тре шен 
су дир, се не ма ше на ме ра да се по крие 
стран ска та вме ша ност во сце на ри о то?

Во ус ло ви на по де ле на на ци ја, кон оној 
евидентно по мал дел ќе за ста неа и 
го ле мо ал бан ски ра ди кал ни струи, 

ќе беа признаени од сценаристите 
како група со „про за пад но де мо крат-
ска ори ен та ци ја“. Од дру га та стра на, 
Ма ке дон ци те во сво ја та бор ба за оп-
ста нок, без сво ја вол ја, ќе беа ста ве ни 
во по зи ци ја на евен ту ал на за шти та 
од ру ски те ин те ре си, кои не би ја ис-
пу шти ле шан са та за вос по ста ву ва ње 
рам но те жа на Бал ка нот, та ка ка ко што 
се слу чу ва во Си ри ја. Всуш ност, Ма-
ке до ни ја, ма ке дон ска та бор ба ќе се 
пре тво ре ше во бор ба за ин те ре си те 
на вли ја ние на го ле ми те цен три. Зло-
сторс тва та од Си ри ја во кои се вме-
ша ни исти те над во реш ни игра чи во 
вна треш но по де ле ни те гру пи, за ед-
но со искус тва та од џи ха ди стич ки те 
ѕверс тва на не кои „но во о све сте ни за-
пад ни си ли“ ќе се прес ли каа на овие 
ма ке дон ски те ри то рии. Ќе при стиг ну-
ваа па ке ти на ме не ти за две те стра ни 
во оруж је, опре ма, хра на, во да и сѐ што 
се га не мо же ни ту да се за мис ли. Ма-
ке дон ски от на род по втор но по де лен 
за стран ски ин те ре си и уни фор ми ќе 
се уби ва ше до са мо у ни шту ва ње. Ќе 
поч неа и ма сов ни исе лу ва ња. Ќе ста-
нев ме дел од тој ко ри дор што „чо ве-
ко љуб на та“ Евро па се оби ду ва да го 
за пре, до де ка ги по ви ку ва тие што 
со ра бот на та си ла ќе им слу жат на 

ин те ре си те. По доб ни те, кои не ма да 
по ста ву ва ат пра ша ња.

До кол ку не кој се сом не ва во ва кви-
те пла но ви, не ка се по тсе ти кој за го-
ва ра ше и спо ме ну ва ше „укра ин ско 
сце на рио“, а по тоа не ка ги за вр ти 
стра ни ци те на по ста ри те бро е ви на 
не дел ни кот „Ре пуб ли ка“, та му ка де 
што јас но се гле даа сце ни те од Скоп је 
при пла те нич ка та ре во лу ци ја и укра-
ин ски те не ми ри пред во е ни от су дир. 
При тоа, се то тоа бе ше ис це ни ра но 
во мо мен тот на нај а ве на та по се та на 
дов че раш ни от по мош ник на Ви кто-
ри ја Ну ланд, таа по ра неш на ви со ка 
аме ри кан ска функ ци о нер ка, ко ја ги 
„че сте ше“ укра ин ски те ид ни жр тви 
со аме ри кан ски сенд ви чи.

Очиг лед но исти те тие цен три беа под-
го тве ни за та кво сце на рио; ме сто то, 
на чи нот и вре ме то во кое За ев мо ра ше 
да го из ве де бру тал ни от упад во си-
сте мот со усто ли чу ва ње то на Џа фе ри 
и нив на та ре ак ци ја го по твр ду ва тоа.

По лИ тИ ка на ВоЈ на
Вна треш ни те пра ша ња по вр за ни со 
ид ни на та на ед на зем ја со ка па ци тет 

ка ко овие на Бал ка нот од одам на не 
за ви сат са мо од вол ја та на гла са чи те. 
Ин те гра тив ни те за лож би беа до бар 
па кет со сла тки по кои оправ да но се 
за ле таа но ви те де мо крат ски др жа ви 
не гле дај ќи ја опас но ста што се крие 
под об лан да та на не ка ков прос пе ри-
тет. Таа ос нов на ви зи ја за за ед нич-
ки вред но сти и за влез ме ѓу ед на кви 
оп штес тва, мо же би на по че ток беа 
единс тве ни те обе ди ну вач ки фа кто ри 
за мул ти кул тур ни те оп штес тва раз о-
ру ва ни со ве ко ви. Беа од лич на ос но ва 
за раз вој на де мо кра ти ја та. Сѐ до де ка 
таа де мо кра ти ја не бе ше по гре ба на од 
неј зи ни те кре а то ри.

Не о ли бе рал ни те кор по ра тив ци што  
ја за зе маа свет ска та по ли ти ка ја уби-
ја де мо кра ти ја та и пре ку до ми цил ни 
кон тра кто ри го пре кро ју ва ат све тот. 
Ве ќе и не се крие де ка под пре ве зот 
на де мо кра ти ја та и „мир во све тот“ 
се за ло жу ва ат и за пре кро ју ва ње на 
гра ни ци те без при тоа за та кво не што 
и да се по ба ра мис ле ње од по ши ро ки-
от ре ги он. Јас но е ка ко бел ден де ка 
Ма ке до ни ја е во со стој ба на оку па ци ја. 
Мо дер на, во ко ја се на мет ну ва при-
вид на се којд не вие и на мир до де ка 
ѝ се оку пи ра ат ин сти ту ци и те. Тоа е 

со вре ме ни от на чин што го на мет наа 
ку чи ња та на вој на та.

Таа вој на е поч на та од по ра но, не е 
но ва и не е из не на ду ва ње. Одам на из-
бра ни и обра бо те ни се и до ми цил ни те 
кон тра кто ри. Чеп ка ње то во  прис лу-
шу ва ње то до 2010 го ди на, по ра ки те 
на Зо ран За ев за „под го тве но ста од 
над вор“ за „го ле ми ра бо ти“, тре нин-
зи те на пла те нич ка та Со ро со ва вој ска, 
тре нин зи те за од во ју ва ње на грст Ма-
ке дон ци од сво јот ко рен со вгра ду ва-
ње пре зир кон сѐ што е на ци о нал но и 
ма ке дон ско, вме ша но ста на поз на ти 
кри ми нал ни стру кту ри бли ски до по-
ли тич ки оп ции до ма и во ре ги о нот, 
по ра ки те на прис лу шу ва чи те за „гра-
ѓан ска вој на“- сѐ ука жу ва на дол го под-
го тву ван план за вој на на Ма ке до ни ја, 
ко ја е „на ли ни ја та на ог нот“.

За неа збо ру ва ше и по ра неш ни от аме-
ри кан ски др жа вен се кре тар Џон Ке ри. 
Тоа што „Ке ри“ се га има но во име, не 
зна чи и остар рез на поч на та та стра-
те ги ска игра. При тоа, нај мал проб лем 
е да ли и ка ко на не ко ја гру па, на ци ја, 
пар ти ја, ет нич ка за ед ни ца ќе ѝ се при-
шие „про“ или „ан ти“ за пад но, источ-
но, те ро ри стич ко, кон зер ва тив но, 

вМРО-ДПМНе заСтаНа ПРеД гРаѓаНСКа вОјНа
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В е ќе ста на нор мал но Ма ке до-
ни ја да би де свет ски при мер 
за глу по сти на над во реш ни те 

фа кто ри. Да, уба во би би ло ко га би 
ста на ле при мер за не што по зи тив но 
од нив, но ние не сме со та ква сре ќа. 
Пр во, ста нав ме аме ри кан ски и гло-
ба лен при мер за Со ро сов ан гаж ман 
во ури ва ње то на власт во ед на др-
жа ва, по сред но, чин пре ку УСАИД, 
спон зо ри ран со ми ли о ни до ла ри на 
аме ри кан ски те гра ѓа ни, а  се га сме 
на пат и за но во ен дем ско дејс тво на 
ме ѓу на род на та за ед ни ца. Ќе би де-
ме ли си но ним и ур нек за мо дер на 
квинс лин шка и на ме сте на Вла да? 
Ќе го за се ни ли Зо ран За ев Вид кун 
Квис линг? За мис ле те са мо из ве штај 
на „Фокс њуз“ во кој ре пор те рот из ве-
сту ва за „За е ва та вла да“ на не кој си 
Чин Бо Хва во Се вер на Ко ре ја, ко ла-
бо ра ци о нист и со ра бот ник на САД...

Ка ко и да е, све тот одам на не ви дел 
ва ква при зем на, не ин вен тив на и од 
ави он очиг лед на при страс на ам ба са-

дор ска офан зи ва. Во мир но вре мен ски 
ус ло ви, ре тко ка де се слу чи ла и се слу чу-
ва ва ква мо дер на дип ло мат ска ла кр ди ја 
ка ква што ми на ти те три го ди ни се од ви-
ва во Ма ке до ни ја. Мис ле вте де ка „Ми ни-
стерс тво то за смеш но оде ње“ на Мон ти 
Пај тон е до бра бур ле ска? За мис ле те са-
мо ка ко би изг ле да ло ма ке дон ско то „Ми-
ни стерс тво за дип ло ма ти-ла кр ди ја ши“, 
ин сти ту ци ја од де ле на од МНР, ко ја би се 
за ни ма ва ла со пси хо ло шки те проб ле ми 
на каз не ти те дип ло ма ти, кои по ра ди 
очај но ста на прет ход но сра бо те на та за-
да ча, се при ну де ни да одат во зем ја од 
два ми ли о на, а во неа да сра бо ту ва ат и 
одра бо ту ва ат по ве ќе откол ку во мно гу 
по го ле ми др жа ви. Дип ло мат ски та кси-
рат, чиј што ин тен зи тет го на ма лу ва ат 
са мо нив ни те „мом чи ња“.

„Дипломатска“ класика: 
навиени марионети со 
идентичен вокабулар
Ка ко „на ви е ни“ ма ри о не ти на лен та 
со иден ти чен во ка бу лар, па ду ри и со 
иста фа ци јал на екс пре си ја, гле да ме ка-
ко во бра но ви се ме ну ва ат ли ко ви те на  

Ка ко Ма ке до ни jа  
ста на при мер  

за дип ло мат ска  
ла кр ди jа

ШтО СтаНа СО заевИте „БОМБИ“ за ШеСт аМБаСаДОРИ?

Пишува | Љупчо Цветановски

Вре ме ко га ам ба са до ри те „ора ат“ по Ма ке до ни ја. Или, се пак, са мо 
по са ку ва ат да до би јат тол ка во зна че ње. „Офан зи ва та“ им е во тек, 
но ќе ус пе ат ли во ни е тот да соз да дат вла да и пос луш ни ци спо ред 
пред ви де ни от лик и по тре би? Ка ко „на ви е ни“ ма ри о не ти со иден ти чен 
во ка бу лар, па ду ри и со иста фа ци јал на екс пре си ја, гле да ме ка ко во 
бра но ви са мо се ме ну ва ат ли ко ви те на стран ски те кук ли, кои ме ха нич ки 
одо бру ва ат сѐ што ќе сто рат СДС без М и ти ран ски те ко а ли ци о не ри. 
Но, ка ко си те да за бо ра ви ја ед на мно гу бит на ра бо та. Офи ци јал но, 
За ев има ше „бом би“ за нај мал ку шест ам ба са до ри. Мур ти не цот има ше 
и има ин тим ни раз го во ри на ам ба са до ри те? Им ги да де и транс крип ти
те. Спо ре де те ја и број ка та на еми са ри те со таа на не го ви те нај сил ни 
еми сар ски под др жу ва чи. Исто шест?! Прем но гу слу чај но сти...

про гре сив но, аме ри кан ско, европ ско, 
ру ско или ка ква би ло на стро е ност и 
оце на, ко ја и не мо ра да ко рес пон ди ра 
со ре ал но ста, ако тоа оди во при лог 
на про е ктот за пре кро ју ва ње. За тоа 
по стои  нај со вре ме на та во е на ала тка 
- ме ди у ми те и ин до кри на ци ја та. Во 
ед на ва ква со стој ба, со ко ја Ре пуб ли-
ка Ма ке до ни ја во це ли на се со о чу ва 
и да ва от пор со го ди ни, агре со рот за 
мо мент ќе ус пе е ше да го пре диз ви ка 
на силс тво пре ку кое не са мо што ќе 
ја втур не ше др жа ва та во сво е то нај-
лес но из вод ли во сце на рио, во е но то, 
ту ку и по крај ме ѓу ет нич ки и ин те рет-
нич ки во е ни чис тки, ќе за га зе ше со 
сво ја „чиз ма“ без тро шка от стап ка.

Ба ра ње то на „ку бу рот“, по не се ни од 
емо ци и те, мо же ше да на пра ви зем-
ја та да вле та во фил мот на сце на-
ри сти те.  Спо ред нив на та во дил ка, 
емо ци и те пре диз ви ка ни со ти ран-
ска та пла тфор ма, не ги ра ње то на сѐ 
што е ма ке дон ско од пар ти и те на ма-
ке дон ски те Ал бан ци, ре ак ци и те што 
се то тоа ги пре диз ви ка кај јав но ста, 
пре ду пре ду ва ња та и свес но ста на 
ВМРО-ДПМНЕ за тоа што се слу чу ва 

во и со зем ја та, ка ко пар ти ја од кон-
зер ва тив на та дес ни ца, беа од лич на 
под ло га да се изре жи ра тој на си лен 
филм.

ВМРО-ДПМНЕ е по ли тич ка пар ти ја, со 
де це нии нај го ле ма пар ти ја во др жа-
ва та, чи ја што по ли ти ка  и стра те гии 
не при кос но ве но ја ужи ва ат под др-
шка та од гла са чи те во зем ја та, но и 
од по ли тич ки те стру кту ри над вор 
од неа. Во ус ло ви те во кои е по ста-
ве на пос лед ни те не кол ку го ди ни, со 
ве штач ки им про ви зи ра на та кри за 
по ко ја сле ду ва ше нај го ле ми от из бо-
рен, но и по стиз бо рен ин же не ринг на 
европ ска те ри то ри ја, ВМРО- ДПМНЕ 
на пра ви ма кси мум. Пре ду пре ди и ги 
де ма ски ра ше сце на ри ја та, ги рас ту ри 
ка ко „ле го“ на ме ри те на до маш ни те 
кон тра кто ри, ги на те ра да бр за ат и 
да пра ват гре шки во сво ја та дол го го-
диш на ре а ли за ци ја. По ве ќе и не мо же 
ед на по ли тич ка пар ти ја са ма, имај ќи 
ја, пред сѐ, и че ста и гри жа та за гра-
ѓа ни те. Сѐ по на та му ќе бе ше безд на.

Сѐ по и на ку ќе до ве де ше до пос лед-
ни от па ра ле ли зам на оп штес тво то, 

со два пар ла мен та и со две вла ди, 
што им не до сти га во ре а ли зи ра но то 
сце на рио на над во реш ни те ин же не-
ри. Ток му Зи ја дин Се ла за го ва ра ше 
фор ми ра ње па ра ле лен пар ла мент, 
ка ко нај ле сен пре мин кон фе де ра ли-
за ци ја на др жа ва та и обез ли чу ва ње 
на ма ке дон ски от на род.

На та мош на та бор ба ќе би де уште по-
те шка. Ни кој, на ви сти на, не ја знае 
ви стин ска та сли ка за те жи на та на 
при ти со кот и за ре ал на та опас ност 
што ви си врз ма ке дон ски от на род. 
Тоа мо же са мо да се на се ти не са мо 
од по со че но то од Ни ко ла Гру ев ски, 
де ка штом за ста неш во од бра на на 
на ци о нал ни те ин те ре си ста ну ваш 
не сим па ти чен за сце на ри сти те, ту ку 
и од ед но од обра ќа ња та на пре тсе-
да те лот Ѓор ѓе Ива нов, де ка еден ден 
ќе се отво рат кла си фи ку ва ни те до ку-
мен ти за тоа што сѐ се слу чу ва ло во 
овој пер и од и за бор ба та за оп ста нок.

Ако не дој де ше до ов де, ќе ја кри ти ку-
вав ме ВМРО-ДПМНЕ де ка не до вол но 
сто ри ла. Ако про дол же ше од ов де, ќе 
ја уни ште ше зем ја та. 

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. 

www.vw-komercijalnivozila.com.mk

ПОРШЕ ЛИЗИНГ ПАКЕТ
- ПРВА РЕГИСТРАЦИЈА
- КАСКО ЗА 1 дЕНАР
- УЧЕСТВО 15%
- ПЕРИОд дО 72 МЕСЕЦИ

- 2 РЕдОВНИ СЕРВИСИ

НОВИОТ amarok.
КРЕИРАН ЗА ЕКСТРЕМНИ АВАНТУРИ! 

актуелно
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стран ски те кук ли, кои ме ха нич ки одо-
бру ва ат сѐ што ќе сто рат СДС без М 
и нив ни те ти ран ски ко а ли ци о не ри. 
Кол ку и тоа да  ја ури ва уни тар но ста 
на Ма ке до ни ја ка ква што ја зна е ме, 
факт што, очиг лед но, во оп што и не ги 
за се га. Реч ни кот им е ист до точ ка и 
за пир ка, а по ве ќе од симп то ма тич но, на 
исто пра ша ње исти те син хро ни зи ра но 
за молк ну ваа и го из вр ту ваа од го во рот. 
Пра ша ње то бе ше: „Ја осу ду ва те ли ти-
ран ска та пла тфор ма?“ Сле ду ва ше молк, 
вид ли во по зе ле ну ва ње на ам ба са дор-
ска та „го ле мост“ и не со од вет но „туц-
муц“ без од го вор во не го, прос ле де но 
со „на веж ба но“ и це лос но из вр ту ва ње. 
Те не би ле тие што тре ба ло да од го-
во рат (а прет ход но исти от Ти мо ние 
ни ка жу вал де ка мо ра ло да се офор ми 
Вла да), де збо ру ва ле за уба во то вре ме и 
ет нич ки те од но си (Хан во ин терв ју то), 
те пар ти и те би ле тие што тре ба ло во 
пар ла мен тот да ди ску ти ра ат за „отво-
ре ни те пра ша ња“ (Хојт Ји) итн. итн. итн.

На ро дот за ова ве ли „дрн-дрн ја ри-
ња“, а стран ци те го на ре ку ва ат дип-
ло мат ски во ка бу лар. Бла го да ре ние 
на „про фе си о нал ни те“ опо зи ци ски 
ме ди у ми, пак, спон зо ри ра ни од исти от 
тој стран ски фа ктор, нив ни те из ли ви 
на тоа што им те жи на ду шич ки те 
(чи тај тоа што им те жи на За ев, Се ла, 
Ка са ми и Ах ме ти) до би ваа пре кра сен 
одг лас во ме ди у ми те. Не ба ре, не ко го, 
на ви сти на, го ин те ре си ра што мис лат 
Беј ли, Пломп, Алт ха у зер, Сте фан сон, 
Га рет, Су о ма ла и нен или кој и да е друг 
од т.н. За е ви еми са ри. На стра на, не-
ба ре не кој не знае што ќе ка жат про-
ѕир ни те ли ко ви. За мис ле те, кол ка во 
из не на ду ва ње би би ло ко га кој би ло 
од нив, со еден, единс твен збор би 
го осу дил дејс тву ва ње то на За ев или 
на кој и да е од ти ра ни сти те? Тоа би 
би ло ви стин ско откро ве ние, кое, за 
жал, очиг лед но, не ма да го до жи ве е ме. 
Ма кар, до жи ве а ле и „сто тка“.

амбасадори со манири на 
шерифи од вестерн
Ах, да. Да не ги за бо ра ви ме и се којд нев-
ни те без о браз лу ци на ши зи ци те, кои 
на па ти ли чат на ше ри фи во Тумб стон, 
а не на се ри оз ни дип ло ма ти во Скоп је. 
Ду зи на па ти бев ме све до ци на би зар на и 
не прин ци пи ел на под др шка на па ра ин-
сти ту ции ка ко СЈО, за ка ну вач ки ше та ња 
по су до ви, ми ни стерс тва, по сто ја на под-
др шка на га ле ни чи ња та од СДС без М и 
Бе са, про тка е на со кон стант на офан зи ва 
и на па ди врз ВМРО-ДПМНЕ. Се га и на 
не за кон ски из бран „пре тсе да тел“ на 
Со бра ние и про те жи ра ње вла да, ко ја, 

ве ру ва ле или не, ни ка ко да се отка же 
од, за нив, не по стој на та ти ран ска пла-
тфор ма. А сѐ што ба ра пре тсе да те лот 
Ива нов е тоа. Ни што по ве ќе. Од дру га 
стра на, за СДС без М и за нив ни те ти-
ран ски ко а ли ци о не ри, се га за си ле ни со 
пет-шест дип ло мат ски ше ри фи, до вол-
но би ло што тоа из лег ло во „Служ бен 
вес ник“?! Де мек, пи са ни е то не за кон ско 
во „служ бе ни от“ зна чи отка жу ва ње од 
ти ран ски те глу по сти.

Во ме ѓу вре ме, ме ѓу на род на та за ед ни ца 
си го по твр ди на зи вот „За е во али би“. По 
којз нае кој пат, „чес ни от“ ли дер и са мо-
на ре чен мур тин ски спа си тел из бег на 
суд ско ро чи ште со по мош на оми ле-
ни те ам ба са до ри. Пос лед но, тоа бе ше 
сред ба та со ОБСЕ, нај но во то али би за 
од ло жу ва ње на „По ткуп“. Прет хо деа 
ре ди ца дру ги ам ба са до ри, кои се ко гаш 
ко га тре ба ше хо ке ар ски се ме ну ваа и 
по жр тву ва но „скок ну ваа“ за да го спа-
сат сво е то ми ле ни че. Но до ка де оди 
не до вет но ста на ам ба са до ри те и пот-
це ну ва ње то на ма ке дон ска та јав ност 
и на род? Зар, на ви сти на, мис лат де ка 
не кој по ве ру ва во сказ на та де ка За ев 
и ам ба са дор ка та Су о ма ла и нен не ма ле 
и не мо же ле да нај дат друг тер мин, 
па нив на та тол ку мно гу бит на сред ба 
мо ра ла да се одр жи во тер ми нот на 
ро чи ште то за ка жа но пред еден ме сец? 
Са мо уште ед на епи зо да од крај но то 
без о бра зие, со ста вен дел од де ве де сет 
от сто од ам ба са дор ски те не бу лоз ни 
дејс тва во Ма ке до ни ја. Се ко ја чест на 
чес ни те иск лу чо ци, кои не ги ни гле-
да ме, но кои, ве ро јат но, мно гу се сра-
мат од сво и те ко ле ги, кои се кој ден се 
исто по ре ни на „ма ли те“ екра ни. Да, 
во ме ѓу вре ме и екра ни те по рас наа, но 
ам ба са до ри ве ни ка ко да го сто рат тоа...

амбасадори што не ја 
прочитале виенската 
конвенција
Др жа ва та тре ба да ги про ши-
ри актив но сти те со кои им по-
ма га на не вра бо те ни те. Освен 
ИТК обу ки, обу ки на ме на џе ри 
и ка кви ли не слич ни про е кти, 
очиг лед но, тре ба под ит но да 
во ве де и ча со ви за дел од стран-
ски те ам ба са до ри. На тро шок 
на ма ке дон ски те гра ѓа ни, кои, 
ве ру вам, со за до волс тво ќе им 
по да рат мно гу де на ри за тоа, Ма-
ке до ни ја да ис пра ти де се ти на 
ам ба са до ри на ча со ви за Ви ен-
ска та кон вен ци ја за дип ло мат-
ски од но си, пот пи ша на од си те 
еми са ри кај нас.

Пот пи ша на, но не и про чи та на. 
Да ја про чи таа, ќе ви деа де ка во 
пр ви от па сус на чле нот 41 мно гу 
јас но пи шу ва: Не нав ле гу вај-
ќи во нив ни те при ви ле гии и 
иму ни тет, си те ли ца што ужи-
ва ат при ви ле гии и иму ни тет 
се долж ни да ги по чи ту ва ат 
за ко ни те и про пи си те на зем-
ја та во ко ја се акре ди ти ра ат. 
тие, исто та ка, се долж ни да 
не се ме ша ат во вна треш ни те 
ра бо ти на таа др жа ва.

Ар но ама, не кол ку ми на дип ло-
ма ти ка ко ни ко гаш во жи во тот 
да не ја ни ви де ле оваа кон вен-
ци ја, ста ра „са мо“ 57 го ди ни. Би 
би ло ин те рес но да ги про ве ри-
ме. Да им чеп не ме во нив ни те 
пра ва и сло бо ди, па да ви ди ме 
да ли ќе се по ви ка ат на неа? Га-

ран ти рам де ка то гаш на и зуст ќе ги 
ци ти ра ат по треб ни те чле но ви од 
иста та таа Ви ен ска кон вен ци ја. Ка-
ко, што и ко га ви од го ва ра, осо бе но 
ко га ра бо ти те во ос тва ру ва ње на не-
чии не ле ги тим ни ин те ре си, не ли...

Ка ко кон траст на кон вен ци ја та што 
ги ре гу ли ра пра ва та и об вр ски те 
на ам ба са до ри те во це ли от свет, 
спо ре де те го нив но то дејс тву ва ње 
во Ма ке до ни ја. Не оде те по да ле ку, 
иа ко тие глу по сти не се за бо ра ва ат, 
но се те те се са мо на нив ни те дејс-
тва во из ми на ти те две не де ли. Без 
проб лем ја под др жаа па ро ди ја та 
од це лос но не за кон ски от из бор на 
Та лат Џа фе ри, не ка жаа ни „А“ за 
смис ле на та про во ка ци ја, ко ја пре-
диз ви ка остра ре ак ци ја на на ро дот 
(мо же би за тоа што тие го на пи ша ле 
и сце на ри о то), а во след ни те де но ви 
„верг лаа“ без пре стан за не ка ква си 
вла да, евро ин те гра ции, ре фор ми и 
што ли не. Со се ма слу чај но, се га се 
пок ло пу ва ат со во ка бу ла рот на СДС 
без М. Спо ре де те ги са мо со оп ште-
ни ја та од „Па вел Ша тев“ и из ја ви те 
на ам ба са до ри те. Пу ста ко ин ци ден-
ци ја, не ли...

кога „бомбите“ ве „скокоткаат“, 
вистината трпи...
Ка ко си те да за бо ра ви ја ед на мно-
гу бит на ра бо та. Офи ци јал но, За ев 
има ше „бом би“ за нај мал ку шест ам-
ба са до ри. Мур ти не цот има ше и, нај-
ве ро јат но, и ден-де нес има ин тим ни 
раз го во ри на ам ба са до ри те. Им ги 
да де и транс крип ти те. Му да де и 
на Беј ли. Спо ре де те ја и број ка та 
на ам ба са до ри те со таа на не го ви те 
нај сил ни еми сар ски под др жу ва чи. 
Исто шест?! Прем но гу слу чај но сти...

За дел од исти те раз го во ри, од на ши 
из во ри зна е ме де ка има ло по ве ќе од 
ин тим ни де та ли. На еден од нив би ло 
и „гу гу ка ње“ на еден европ ски ам ба-
са дор со не го во то но во мом че, до мар 
во не го ва та ре зи ден ци ја.

Да, „Не вер ни те То ми“ ќе ре чат де ка 
ам ба са до рот ја прет ста ву ва по ли ти-
ка та на сво ја та зем ја и не дејс тву ва на 
сво ја ра ка. Та ка е на хар ти ја, во таа фа-
моз на Ви ен ска кон вен ци ја, а ви дов ме 
и ка ко не кој си го бри ше зад ни кот со 
неа. Од дру га стра на, нив ни те ма тич-
ни зем ји се ра ко во дат од из ве шта и те 
соз да де ни ток му од овие ам ба са до ри 
и од нив ни те вра бо те ни, т.е. по дре-
де ни. Упс, па од ка де да зна е ме што 
пре не су ва ат тие за слу чу ва ња та во 

Ма ке до ни ја, осо бе но ако се лич но 
за ин те ре си ра ни и „до за ин те ре си-
ра ни“ со ре ди ца сни ме ни ин тим ни 
раз го во ри?

Се те те се са мо на се којд нев ни те 
из ве штаи на Со ро со ви те ме ди у ми, 
чи и што но ви на ри се тес но по вр за ни 
со дру ги те ме ди ум ски фи ли ја ли на 
аме ро ун гар ски от „фи лан троп“, на 
ста ти и те во „Стан дард“, „Шпи гел“ и 
во ре ди ца дру ги алч ни ко рис ни ци 
на иста та, да реж ли ва гра да.

Бев ме све до ци ка ко не кол ку ма ке-
дон ски биз нис ме ни и моќ ни ци на-
ед наш се „се ти ја“ на не кои ра бо ти, 
иско паа не до вет ни ре тро при каз ни, 
же сто ко се исто по ри ја ста ну вај ќи 
бе дем, на стра на и фи нан си е ри на 
СДС без М. Чу му исто то не би се слу-
чи ло и со не кол ку ам ба са дор чи ња, 
тол ку не бит ни за ма тич ни те зем ји, 
кои и та ка би ти су ва ње то во на ша та 
Ма ке до ни ја го гле да ат ка ко каз на. 
Од нив на гле дан точ ка, зо што та ков 
„не ви ден ка па ци тет“ ка ко нив ни-
от да про па ѓа во зем ја, ко ја, со се ма 
„слу чај но“, е на не ка ква  си ли ни ја 
на ог нот. Па чу му каз не ти те и да 
не иско ри стат не што од каз на та и 
од „гре шка та“ на сво ја та ма тич на 
зем ја?

Се пак, нив ни от гла вен проб лем е во 
нив на та про ѕир ност. Не мо же те, а да 
не за бе ле жи те ко га не кој по сто ја но 
и во кон ти ну и тет одо бру ва не за кон-
ски глу по сти и пре се да ни. Го пот це-
ни ја ли овие дип ло мат ски клов но ви 
ма ке дон ски от на род? Вре ме то ќе 
по ка же, но на ско ро исто то ќе го сто-
ри и из ве шта јот на пр ви от чо век на 
аме ри кан ска та „Пра во суд на ку ќа“, 
ре пуб ли кан ски от кон грес мен Боб 
Гуд лат, кој ја пред во ди 15-чле на та 
де ле га ци ја на ит на ми си ја на Бал-
ка нот и во Ма ке до ни ја. Ини ци рач ка 
ка пис ла се до ка зи те за по ли тич ки 
фа во ри зи ра ња од ера та на Ба рак 
Оба ма на ште та на гра ѓа ни те, ло кал-
ни те ин сти ту ции и на ре ги о нал на та 
ста бил ност. Во нај а ва на до а ѓа ње то, 
Аме ри кан ци те из ја ви ја: „Те шко е 
да се за мис ли де ка де ле га ци ја та ќе 
до бие не при страс ни ин фор ма ции 
од ам ба са ди те, кои би ле ви со ки 
ин тер вен ци о ни сти во ло кал на та 
по ли ти ка во сог лас ност со зна чај ни 
за ед ни ци во се ко ја зем ја“.

Да, бел ки, ќе пра ша ат и не кој друг 
освен ам ба са до рот и вра бо те ни те. 
Кон грес ме ни те ги оче ку ва ат мно гу 
гр ди и за пре па сту вач ки од го во ри... 

Што чо век, во оп што, да ка же за оска та 
на зло то што ма ке дон ски те по ли тич ки 
пол тро ни ја на ре ку ва ат ме ѓу на род на за-
ед ни ца, пра шу ва ре жи се рот и пи са тел 
але ксан дар Рус ја ков, кој е во „ди ле ма“ 
да ли СаД, еу и наТо се ме ѓу на род на 
за ед ни ца или, ба рем спо ред не го ва та 
тер ми но ло ги ја, се оска на зло то од за-
пад на та де ка дент на „ци ви ли за ци ја“.

РуСјАков: Со САД вла дее „дип стејт“. 
Еу е слу га на па ри те на „дип стејт“ и 
на Со рос. НАТо е оку па тор ска, те ро-
ри стич ка ор га ни за ци ја. Ид ни на та еден 
ден ќе го по твр ди ова. Де ца та на ид на та 
ци ви ли за ци ја ќе ги учат ка ко зло стор ни-
ци, нас лед ни ци на На по ле он, Хит лер и 
Ста лин. И јас се га тре ба да ко мен ти рам 
не што за нив но то од не су ва ње по по вод 
др жав ни от удар од 27 април, кој тие го 
под др жаа. Исто ка ко „ме ѓу на род на та за-
ед ни ца“ на Хит лер и на Му со ли ни што ги 
под др жа квис линг и та кви те ка ко не го.

По 25 го ди ни те рор врз не за вис на Ма ке-
до ни ја, во оп што не ме из не на ди ова од-
не су ва ње на та ка на ре че на та ме ѓу на род-
на за ед ни ца. Зло стор ни ци, кри ми нал ци 
и пси хо па ти ка кви што се, дејс тву ва ат 
ли це мер но и со двој ни ар ши ни во све тот, 
во за вис ност од ко ри ста што ја има ат и 
ка ко ќе ги за фа ти лу ди ло то на мо ќта.

Пог лед не те ги са мо тие ли це ме ри ка ко 
се рас пос ла ле низ све тот. За нив бе ше 
ле ги тим но ко га во укра и на мар ши раа 
фа ши сти и па леа жи ви лу ѓе, за тоа што 
тоа им од го ва ра ше. На Ал бан ци те во 
Ал ба ни ја им ка жу ва ат де ка из бо ри те 
ќе би дат ле ги тим ни и без учес тво на 
опо зи ци ја та. во Ср би ја се на стра на та 
на тие сто ти на иске ши ра ни хи сте ри ци 
од Со ро со ви те гас ни ко мо ри. во Ма ке-
до ни ја поз дра ву ва ат ди рект но ме ша ње 
на дру ги др жа ви во на ши те вна треш ни 
ра бо ти, поз дра ву ва ат кр ше ње на устав 
и по сто ја но се за ка ну ва ат од по зи ци ја 
на си ла. Да не ги на бро ју вам се га си-
те нив ни зло сторс тва и ти ра нии што ги 
спро ве доа низ све тот. Ама ќе да де Гос-
под еден ден, ќе си го ср ка ат пе ко лот 
што им го дро беа на дру ги. Или тие или 
нив ни те по том ци.

Русјаков: СеЌаВаЊе на 
ХИтлеР И на муСолИнИ 
И ПоДДРШката на 
кВИСлИнГ
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Пишува | Ацо Станковски

Де но ви те ста ну ва ат апа тич ни, а, се пак, не из вес-
ни. На ро дот се ста би ли зи ра од пу чот и не го ви те 
кон се квен ции. Се ко гаш е та ка ко га пу чот ус пе ва, 

ди ри ги ран од ужас ни те пи па ла на Дла бо ка та др жа ва и 
чу до ви ште то што жи вее во дла би ни те на неј зи но то мо-
чу ри ште. Тоа е мо чу ри ште то на мо ра лот и доб лес но ста, 
тоа е пе кол ни от ам бис на мо ќта од овој свет. 

Ова чу до ви ште е стрв но за чо веч ко стра да ние. За су ро во 
ме со од лу ѓе, за нив на та жи вот на си ла, за нив ни те ду ши. 
Ова пос лед но то најм но гу го воз бу ду ва, го по лу ду ва, го 
фр ла во мон стру о зен транс, ова од врат но чу до ви ште, 
што ле жи во дла би ни те на мо чу ри ште то од Дла бо ка та 
др жа ва и упра ву ва со сво и те ла ти фун дии. Кам ши ци те 
фр чат, ро бо ви те пи ска ат, хо ри зон тот е црн. Хо ри зонт, 
соз да ден од бр да и пла ни ни од ѓу бре. Стра вот ни ча до ви 
со од вра тен ми рис и отро вен ефект од здра ви от раз ум 
ле ви ти ра ат низ кра јо ли кот. 

Та кви се твор би те на Дла бо ка та др жа ва, по доб ни на 
хо ли вуд ски хо рор-филм. Ви сок бу џет, су перѕ вез ди, су-
пе ри о рен пи-ар. 

Ко га по ли ти ка та кра хи ра, ту ка е на ро дот, но ту ка е и 
чу до ви ште то од Дла бо ка та др жа ва. Ко га по ли ти ка та 
ќе пад не, на ро дот ќе ѝ по да де ра ка да ста не или, пак, 
же сто ко ќе ги уко ри про та го ни сти те на пу чот. Тие што 
ги ур наа си те прин ци пи на по ли тич ко то од не су ва ње и 
во пре диз бо ри е то, и за вре ме на из бо ри те, и по тоа, ко га 
‘ргнаа да ги кр шат си те до го во ри и да гра ба ат кон вла-
ста ка ко по лу де ни, се при ка жу ва ат ка ко не ви ни жр тви, 
кои тре ба да се со жа лат и да им се да де вла ста, по ко ја 
тол ку ку ка ат ве ќе со го ди ни. На ви сти на же лез ни опин ци 
иски наа за да дој дат до та му, ка де што се. 

На до фат, та ка бли ску, еве, ме ѓу на род на та ги приз на, го 
при фа ти пу чот, го кру ни са арам ба ша та на пу чи сти те, 
без ог лед на кр шот што бе ше на пра вен при овој чин во 
од нос на Уста вот и за ко ни те. 

Прин ци пот го воз ви шу ва ка ра кте рот, а прин ци пи ел-
но ста соз да ва до вер ба и си гур ност. Без овие доб ле сти 
не ма хар мо нич ни си сте ми, без прин ци пи по доб ни сме 
на жи вот ни. 

И, на ви сти на, та кви те сли ки поч наа да се ро јат низ 
си сте ми те за ин фор ми ра ње, да го пре зен ти ра ат воз-
не ми ре ни от бе стри а ри ум со око ко ре ни очи и зи на ти 
усти. Ра скр ва ве ни и раз др па ни со бле ди ли ца, уп ла ше-
ни за сво и те жи во ти. Ка ков ужас, ка ква та га и не моќ, 
со стој ба гроз на и не при фат ли ва, а, се пак, та ка ло гич но 
по ста ве на во це ла та сво ја функ ци ја. Овој филм оди без 
пре ста нок со го ди ни. На ро дот е до ве ден до ра бот на 
под нос ли во ста. Одед наш фил мот пу ка и до а ѓа до поп-
ла ва од ужас ни емо ции, кои по ве ќе не мо жат да би дат 
кон тро ли ра ни, до експ ло зи ја. 

На ро дот ја има ви стин ска та моќ во свои ра це. Ду ри и 
за мо мент да се чи ни де ка е по бе ден и раз о ру жен, ста-
вен под кон тро ла и до бро за уз дан, тоа е са мо при вид, 
та ка са мо изг ле да, но во оп што не е та ка. То гаш на ро дот 
е са мо пов ле чен под ла бо ко во сво и те скро ви шта. Во 
тие ми го ви тој мис ли, не го ви от ум гроз ни ча во ра бо ти, 
не сфат ли ви ениг ми игра ат во не го ви от ум, по ил ја да 
па ти ги про це си ра шо кант ни те искус тва. 

� Зо што? Зо што? Зо што?

� А зо што да не?!

И, по втор но ед но мач но ро ти ра ње око лу оска та на 
проб ле мот, но од го во рот ни ка ко да блес не. Во та ква 
ди хо то ми ја на све ста на истра жу ва чот на му дро ста 
и ви сти на та пе не три ра ат си те ла ги и кле ве ти на ма-
ши на та за афе ри. Се бра ну ва све тог ле дот, збу не то ста 
знае да по ро би, скеп са та да за ро би, стра вот да вко ча ни. 

Со дру ги збо ро ви, и по крај ем па ти ја та што се ра ѓа кон 
те па ни те по ли ти ча ри, не е вре ме за сен ти мен та ли зам, 
а уште по мал ку за за ем ни об ви ну ва ња, по себ но со оние 
кои беа пр ви на удар од чу до ви ште то од мо чу ри ште то 
на Дла бо ка та др жа ва од Ва шин гтон ДЦ. 

Тре ба да се со бе рат пар чи ња та од скр ше ни те ам фо ри 
на древ ни те ве ру ва ња. Ќе се за ле пат со су пер ле и ло то, 
на ре че но до вер ба и про сту ва ње, а по тоа на пред во 
све та та ми си ја за за чу ву ва ње на ре дот и хар мо ни ја та 
по ме ѓу гра ѓа ни те и др жа ва та. 

Тре ба да се уви дат гре шки те и на ед ни те, и на дру ги те, 
и на па три о ти те од по ли тич ки те пар тии, и на из ла жа-
ни те гра ѓа ни, кои по ра ди нај раз лич ни, по не ко гаш и 
оправ да ни при чи ни гла саа за СДСМ и беа ве ќе фа те ни 
во ста пи ца. Ка ко за ја ци, ка ко врап ци, ка ко глув ци. 

Не кои се осве сти ја за ова и тоа нѐ пра ви среќ ни си те 
што ја бра ни ме су ве ре но ста и не за вис но ста на Ре пуб ли-
ка Ма ке до ни ја. Не кои, пак, сѐ уште со ну ва ат иди от ски 
сни шта ка ко зом би, без на деж но за ко ва ни во без ум ни те 
ку тии на фа на тиз мот.  �



економИЈа

најмногубројни  
се проектите од 
Икт секторот и од 
медицината

Сѐ ПОвеЌе ПаРИ Се ИзДвОјуваат за ПОДДРШКа На ИНОвацИИте

Младите претприемачи 
во Македонија имаат по-
тенцијал и идеи, но им 

недостига финансиска поддрш-
ка за практична реализација. 
Сепак, сега работите се многу 
олеснети со помош на Фондот 
за иновации и за технолошки 
развој, кој помага идеите да ста-
нат реалност, со што добиваат 
и младите, но и државата. Вак-

вата симбиоза на иновација и 
на пари за нејзина реализација 
дава резултат, па сѐ повеќе и 
повеќе млади се охрабруваат 
да влезат во процесот на ком-
плетирање на своите деловни 
замисли. Овој пат за четвртиот 
повик на Фондот за иновации и 
за технолошки развој држава-
та обезбеди 1.450.000 евра. Се 
даваат кофинансирани гранто-

ви за новоосновани трговски 
друштва (стартап и спиноф) 
и кофинансирани грантови и 
условени заеми за комерција-
лизација на иновации. За овој 
повик се пристигнати вкупно 
59 апликации. Најголемиот дел 
од проектите со кои се конку-
рирало се од ИКТ секторот, 
медицината, но има и проек-
ти за фитнес, велосипедизам, 
видеопродукција, маркетинг, 
земјоделство, прехранбена 
индустрија, градежништво. 
Ова покажува дека повиците 
на Фондот за иновации се ат-
рактивни и дека се зголемува 
бројот на компании што апли-
цираат на нив.

� Од пристигнатите аплика-
ции, 31 се за стартап прет-
пријатија, а 28 за комер-
цијализација на иновации. 
Планирано е да поддржиме 
15 стартап претпријатија со 
вкупно 450.000 евра, односно 
по 30.000 евра од проект. за ко-
мерцијализација на иновации 
се планира да се доделат 10 
грантови до 100.000 евра по 
проект, или вкупно еден 
милион евра – најаву-
ва директорката на 
Фондот за инова-
ции и за техно-
лошки развој, 
Јасмина Попов-
ска.

Следува фазата 
на евалуација. 

Тоа го прави Комитетот за одо-
брување на инвестиции соста-
вен од меѓународни стручњаци. 
На тест се става иновативноста, 
но и пазарниот потенцијал, се 
проценува капацитетот на ме-
наџерскиот тим, предвидените 
трошоци, квалитетот на проек-
тот. Тие што ќе бидат избрани во 
претселекција ќе имаат можност 
да ги презентираат решенијата 
пред Комитетот и лично да ги 
објаснат иновативноста, пазар-
ниот потенцијал, тимот, капаци-
тетот за извоз. 

� Ова е целта на инструмен-
тите, односно да генерираме 
поголем извоз и поголема 
конкурентност на бизнисот 
– објаснува Поповска.

Воведувањето иновации во рам-
ките на работењето на македон-
ските компании е од огромно 
значење во насока на зголему-
вање на продуктивноста, кон-
курентноста и на квалитетот, а 
им се обезбедува и можност за 
влез и присуство на нови паза-
ри, како и за зголемување на 

својата препознатливост, 
креирање сопствена 

марка и оствару-
вање поголем 

профит во ра-
ботењето.

Инаку, ма-
ке дон скиот 
Фонд за ин-
о  ва ции и за 

техно лошки развој нуди раз ни 
можности за финансирање. За 
годинава е планирано да се 
пласираат 3,7 милиони евра 
за поддршка на иновативните 
компании.

Преку првиот инструмент се 
даваат кофинансирани гран-
тови за финансирање ново-
основани стартап и спиноф 
претпријатија. Ова е атракти-
вен инструмент бидејќи Фон-
дот обезбедува финансирање 
до 85 отсто од вкупниот буџет 
за проектот, до максимални 30 
илјади евра. Со овој инструмент 
се поддржуваат проекти со јас-
на комерцијална амбиција од 
фаза на потврден концепт до 
преткомерцијална, односно 
претпазарна фаза.

Вториот инструмент се кофи-
нансирани грантови и условени 
заеми за комерцијализација на 
иновации. Отворен е за микро, 
мали и за средни претпријатија 
од сите сектори, кои можат да 
аплицираат сами или да сора-
ботуваат со друго претпријатие 
или установа што врши високо-
образовна, односно научно-ис-
тражувачка дејност. За овој ин-
струмент, Фондот обезбедува 
финансии до 70 отсто од вкуп-
ниот буџет за проектот, до мак-
симални 100 илјади евра.

Третиот инструмент претставу-
ва кофинансирани грантови 
за трансфер на технологии. 

Овде е веќе во игра поголема 
сума пари. Фондот обезбедува 
финансирање до 50 отсто од 
вкупниот буџет за проектот, до 
максимални 200 илјади евра.

Четвртиот инструмент нуди 
техничка помош преку делов-
но–технолошки акцелератори. 
Фондот финансира до 75 отсто 
од буџетот на проектот, со мак-
симален износ (за воспоставу-
вање, оперативни трошоци, 
хонорар за менаџирање и за 
финансирање на акцелери-
раните претпријатија) до 500 
илјади евра.

Според одговорните во Фондот, 
меѓу најинтересните проекти 
досега има неколку решенија 
поврзани со заштита на живот-
ната средина како проектот за 
иновативна технологија за ре-
циклирање отпадно стакло, 
иновативен метод за пречисти-
телна станица, односно инова-
тивен процес за пречистување 
отпадни води, на кои му прет-
ходеле многу истражувања. 
Тука се и производите што се 
корисни за бизнис-заедницата 
како што се платформата за ди-
гитален маркетинг, платформа 
за брзо и лесно правење мобил-
ни апликации, социјална мре-
жа за бизнис, а има и проект 
од здравство за превенција на 
срцеви удари, лабораторија за 
генетски истражувања и ино-
вативна услуга за нега на по-
возрасни лица. �

за четвртиот повик на Фондот за иновации и за технолошки 
развој, државата обезбеди 1.450.000 евра. Се даваат кофи
нансирани грантови за новоосновани трговски друштва 
(стартап и спиноф) и кофинансирани грантови и условени 
заеми за комерцијализација на иновации
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Бизнисот оваа недела Бизнисот оваа неделамакедонија

Извозот во првиот квартал со 
раст од 10,7 отсто
купната вредност на извозот на стоки 
од Република Македонија во првиот 
квартал од годинава изнесува 1.202. 883 
американски долари и бележи пораст од 
10,7 отсто во однос на истиот период од 
претходната година, објави Државниот 
завод за статистика.

 Околу 40 македонски претприемачи во 
текот на следните две недели ќе се стек-
нат со бизнис вештини како поуспешно 
да го развијат својот бизнис од стручни 
лица од школата „Ричард Ајви“ од Канада.

Едукацијата се реализира преку проектот 
„Лидер - образование, лидерство, развој“, 
кој годинава по десетти пат го спроведува 
организацијата „Македонија 2025“.

Со програмата се опфатени сите сфе-
ри на бизнис работење почнувајќи од 

Четири нови групирања на најмалку 
1.000 хектари земјоделско земјиште со 
цел нивно окрупнување се очекува да 
бидат реализирани во наредните 3,5 
години со проектот „Воведување на-
ционална програма за консолидација“. 
Проектот официјално почна. Финан-
сиран е од ЕУ со 2,5 милиони евра, а го 
реализира ФАО.

Проектот предвидува јакнење на тех-
ничките и на административните ка-
пацитети на Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство 
(МЗШВ), но, сепак, клучните ефекти, 
како што беше речено на промотивната 

Затворен стечајот за 
трикотажа „Пелистер“, 
компанијата ќе се 
реорганизира
Со решение на Основен суд – Битола 
стечајната постапка над стечајниот 
должник трикотажа „Пелистер“, ак-
ционерско друштво - Битола  во сте-
чај за производство на долна облека, 
се заклучува заради спроведување 
одобрен план за реорганизација на 
стечајниот должник. Според обја-
вата на Централниот регистар, по 
заклучување на стечајната постап-
ка надзорот над спроведување на 
Планот за реорганизација му се до-
верува на стечајниот управник Вла-
до Талевски од Битола. Стечајната 
постапка за битолската трикотажа 
беше отворена во 2015 година, а 
веднаш потоа и акциите на компа-
нијата беа исклучени од котација 
на Македонската берза.

„Ван Хол“ двојно ќе го зголеми 
производството на автобуси
Во септември почнува да работи и 
втората производствена линија, со 
што капацитетот на фабриката ќе 
достигне до 1.000 автобуси годиш-
но. Сега „Ван Хол“ произведува 560 
автобуси годишно, од кои најголем 
дел се извезуваат во САД.

Во фабриката денес работат 870 
работници, а до крајот на година-
ва таа бројка ќе достигне до 1.000. 
Околу 10 отсто од вкупниот обрт на 
фабриката е со македонски фирми. 
Околу 200 македонски компании 
испорачуваат услуги и производи 
за потребите на „Ван Хол“. За да се 
унапреди таа соработка, раковод-
ството на белгиската компанија во 
Бунарџик  организираше  средба со 
домашните стопанственици.

свет

австралија наметнува нов 
данок за големите банки
Петте најголеми банки на Австра-
лија наскоро ќе се соочат со нов 
данок и со засилена контрола, соо-
пшти австралиската влада.

Банките со обврски над 100 ми-
лијарди долари ќе мора да плаќаат 
данок од 0,06 отсто годишно врз 
овие обврски од 1 јули.

Тоа значи дека четирите најголеми 
банки, како и една инвестициска 
куќа, ќе ѝ платат на владата околу 6 
милијарди австралиски долари (4,4 
милијарди долари) во наредните 
четири години.

Дневните кориснички депозити не 
се сметаат за обврски. Данокот нема 
да влијае врз пензиските и осигури-
телните фондови.

Голем пад на невработеноста 
во Полска
Невработеноста во Полска во ап-
рил опадна на 7,7 проценти, што 
е најниско ниво во последните 25 
години, покажуваат објавените 
официјални статистички податоци.

Невработеноста во април е пониска 
за 0,4 процентни поени во однос на 
март, а за 1,7 проценти помала от-
колку истиот месец минатата годи-
на. Со пад на невработеноста, исто 
така, е забележан и раст на платите.

Полска, како и многу други поранеш-
ни комунистички земји, се бореше со 
високата стапка на невработеност во 
текот на 90-тите години на минати-
от век и подоцна кога неефикасните 
фабрики пропаѓаа во тешката тран-
зиција од комунистичка на пазарна 
економија. Сега економијата  забрза-
но заздравува и напредува.

Фирмите во Британија многу тешко 
можат да најдат работници какви 
што им се потребни, а бројот на 
расположливи работници во април 
падна на најниско ниво за 16 месеци. 

Блумберг пишува дека компаниите 
имаат проблем да најдат работници 
како за постојана, така и за привре-
мена работа. 

Работници за во индустријата нема, 
а Брегзит може да ја влоши работата. 

маркетинг-бизнис стратегијата, финан-
сиите и финансиските анализи, конку-
рентноста и сето она што може да го 
направи бизнисот поуспешен.

Досега преку програмата „Лидер - обра-
зование, лидерство, развој“ се едуцира-
ни повеќе од 300 лица. 

Стапката на невработеност е најмала 
од 2005 година, а тие што се во рабо-
тен однос тешко се одлучуваат да ја 
променат својата работа. 

Британското инженерство е загрозе-
но, но се надеваат дека ќе се најдат 
луѓе со знаење и со искуство.

Пад на продажбата на таблети
Во светот во првиот 
квартал од годинава 
се испорачани 36,2 
милиони таблети, 
8,5 отсто помалку 
на годишно ниво, по-
кажуваат резултати-
те од истражувањето 
на компанијата ИДЦ.

Во првиот квартал 
минатата година се 
испорачани 39,6 ми-
лиони примероци на 
таблет-уреди.

Падот на испораките 
е видлив и во фактот дека повеќето во-
дечки производители за време на првиот 
квартал испорачале помалку таблети, 
со исклучок на фирмата „Хуавеј“, која 
забележала раст на испораките од 31,7 

Британските фирми не можат 
да најдат работници

Вредноста на увeзената стока во истиот 
период изнесува 1.655.213 американски 
долари, што е за 10,5 отсто повеќе во 
споредба со истиот период од претход-
ната година.

Вкупната вредност на размената на сто-
ки со странство изнесува 2.858.096 аме-
рикански долари, а трговскиот дефицит 
изнесува 452.330 американски долари.
Покриеноста на увозот со извоз во пе-
риодот јануари-март 2017 година изне-
сува 72,6 отсто.

Трговската размена по производи по-
кажува дека во извозот најголемо е 
учеството на катализаторите на носа-
чи со благородни метали или нивни 
соединенија, сетовите на проводници 
за палење и слично, за возила, авиони 
или бродови, фероникелот и облеката.

прес- конференција, се директно насо-
чени кон производителите, сопствени-
ци на парцелите.  

Моментната неповолна структура на 
земјоделското земјиште составено 
од мали, фрагментирани површини, 
негативно влијае врз економичнос-
та, приходите и профитабилноста на 
земјоделските стопанства.

нов проект за окрупнување на 
земјоделското земјиште

Четириесет претприемачи 
ќе добијат едукација преку 
проектот на „македонија 2025“

Грција ги распродава уделите во државните компании
Интензивната приватизација во сферата 
на услугите и енергетиката, во согласност 
со спогодбата меѓу грчката владата и 
нејзините меѓународни кредитори, пред-
видува, освен распродажба на државниот 
капитал, да вклучува уште и намалување 
на пензиите и на неоданочениот мини-
мум во замена за доделување на надво-
решната финансиска помош за земјата, 
соопшти весникот „Та неа“.

Се очекува во рамки на спогодбата да се 
распродадат удели од државните ком-
пании, и тоа децидно наведни: 17 отсто 
од Националната енергетска компанија 

(ДЕИ), 11 отсто од водоснабдителната 
компанија (ЕВДАП), 23 отсто од солун-
ската ВиК (ЕВАТ), пет отсто од ОТЕ, 65 
отсто од компанијата за дистрибуција на 
гас ДЕПА, 35 отсто од нафтената компа-
нија ЕЛПЕ и 30 отсто од меѓународниот 
аеродром „Венизелос“.

За дистрибутерот со гас ДЕСФА е дого-
ворена процедура за приватизација на 
66 отсто од капиталот на компанијата, 
а останатите 34 отсто ќе бидат зачу-
вани од страна на грчката држава. Ќе 
бидат приватизирани уште и центра-
лите на лигнит.

отсто на годиш-
но ниво.

Водечки произ-
водител и на-
таму е „Епл“, со 
испорачани 8,9 
милиони табле-
ти, додека на 
второ место се 
наоѓа „Самсунг“ 
со испорачани 
шест милиони 
таблети.

„Хуавеј“ се наоѓа 
на трето место 

со испорачани 2,7 милиони таблети, по 
што следуваат „Амазон“ и „Леново“.

Во ИДЦ сметаат дека класичните таблети 
и натаму ќе бележат пад на испораките.
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Зо рАН  
ЗА Ев

ТАњА 
КАрАКАМИшЕвА - 
ЈовАНовСКА

Веднаш ќе мораме да 
ги отвориме процесите 
за независноста во суд-

ството. Ние докажавме дека нема правна држава 
во Македонија. Ветивме и чиста ни е состојбата 
за ова прашање – распуштање на судството и 
негов реизбор.

Во Македонија веќе ни 
Устав е Устав, ни закон е 

закон. Во Македонија, благодарение на анархијата 
што ја воведе новото парламентарно мнозин-
ство, веќе ништо не се прави и не се презема со 
почитување и во согласност со правните акти. Го 
видовме шверцерскиот „избор“ на Џафери, ја ви-
довме иконографијата со албанските знамиња 
што пратеникот Џафери ги распосла во прет-
седателскиот кабинет, видовме како пратени-
кот Џафери се претставува како претседател на 
Собранието, а уште одлуката не му е објавена во 
„Службен весник на РМ“, видовме како пратеникот 
Џафери планира да ги води пленарните седници 
во Собранието на албански јазик спротивно на 
Уставот, спротивно на законите. Сведоци сме на 
еден голем правен хаос и безредие, кое се стиму-
пира сѐ погласно и сѐ подрско и од меѓународната 
заедница и од амбасадорите во земјата.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа

ЗорАН 
КАрАџовСКИ

Тоа што им преоста-
нува на опозициски-
те (или „опозициските“) партии од Република 
Македонија е заеднички да се мобилизираат и 
на професионален начин да формираат тим од 
врвни домашни и странски стручњаци, чијашто 
примарна задача би била да ги истражат сите 
легални и нелегагални аспекти од примопре-
давањето („примопредавањето“) на власта во 
Собранието – особено во врска со најстариот 
пратеник на Собранието, кој со нескриена ра-
дост ја прифати таа улога.

ЉубоМИр 
ЦуЦуЛовСКИ

Европска практика 
за генерален реиз-
бор на судии не постои, конечно, со постојниот 
Устав, Законот за судии и со Закон за судскиот 
совет тоа не е можно да се реализира.

СТЕво 
ПЕНДАровСКИ

Јас ви тврдам дека слич-
но темелно прочисту-
вање, зборувам од ка-

дровски аспект, нам ни следува и во образованието 
и во здравството, нам ни следува во дипломатијата.

Ние стануваме пред 
албанската химна во 
секоја ситуација. Ние не ја признаваме како 
наша химната на Македонија затоа што не 
ја рефлектира албанската заедница тука во 
Македонија како втора по големина.

буЈАр  
оСМАНИ

 |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |   |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |  

Роден на:   
11 сеп тем ври 1979 го ди на  
во Скоп је

Образование:   
Ме ди цин ски фа кул тет во Скоп је

Про фе си ја:   
по ли ти чар

� за ко нот е под го твен од 
ДуИ во со ра бо тка со али-
јан са та на ал бан ци те или 
по ли тич ки те пар тии со 
кои имав ме сред би или 
тр ка лез на ма са во овој 
пер и од. це лос но е усог-
ла сен ме ѓу овие пар тии. 
На СДСМ им е да ден и им 
е ка жа но на ра бот ни те 
гру пи де ка тек стот на за-
ко нот не е пра ша ње за 
пре го во ри, евен ту ал но 
ако тие да ва ат прав ни 
за бе ле шки, за тоа ка ко 
мо же да изг ле да по до бро, 
или за бе ле шки те што ги 
да де про фе сор ка та да ли 
се разг ле да ни си те прав-
ни ас пе кти на за ко нот, но 
тек стот на за ко нот не бил 
пра ша ње на пре го во ри, 
не ма ло мож ност ни ед на 
пар ти ја да ја огра ни чи 
упо тре ба та на ал бан ски от 
ја зик ка ко што го пред ви-
де ле ДуИ и дру ги те ал бан-
ски пар тии - ре че Ос ма ни.

На кра јот, ќе по тсе ти ме 
са мо де ка порт па ро лот 
на ДУИ јас но и глас но ка-
жа де ка ДУИ не е на ма ке-
дон ска та по ли ти ка сце на 
за да ги ис пол ни аген ди те 
на не ко ја ма ке дон ска пар-
ти ја, ту ку за ре а ли за ци ја 
на ама не тот на пад на ти те 
бор ци од 2001 го ди на.

�  глав на гре шка на екс-
по нен ти те на ма ке дон-
ски те пар тии е тоа што 
тие по ли ти ка та на ДуИ ја 
оце ну ва ат врз приз ма та 
на нив ни те пар ти ски ин-
те ре си во нив на та бор ба 
за власт. ДуИ не е на ма ке-
дон ска та по ли ти ка сце на 
за да ги ис пол ни аген ди те 
на не ко ја ма ке дон ска пар-
ти ја, ту ку за ре а ли за ци ја 
на ама не тот на пад на ти те 
бор ци од 2001 го ди на и 
га ран ци ја та на за па дот 
во фор ма на Рам ко вен 
охрид ски до го вор, тоа е 
единс тве ни от па то каз 
на на ша та по ли ти ка, а 
не кал ку ла ци и те не ма ке-
дон ски те пар тии за власт 
– ре че Ос ма ни, пре не су ва 
ал бан ски „Жур нал“. � (Р.Р.)

Бу јар Ос ма ни

ДВоГ ла ВИ от 
оРел - те лал на 
СДС-тИ Ран Ска

Мла ди от по ли ти чар 
Бу јар Ос ма ни по стои 
отка ко по стои ДУИ. 

Бе ше ми ни стер за здрав ство, 
а по ми ни сте ру ва ње то ста на 
порт па рол на ДУИ, се ко гаш 
рас по ло жен за ан ти ма ке-
дон ски те ми, па ти ран ска та 
кри за со вр ше но му дој де. 
Ос ма ни ја оди гра глав на та 
фрон тов ска уло га во кри за-
та. Од Ти ран ска та на ва му. 
Се ко гаш во ог нот до де ка од 
ла до ви на го сле дат влаж-
ни те пог лед ни на двај ца та 
ли де ри – Ах ме ти и За ев. Сѐ 
што тре ба ше да ѝ се со оп шти 
на јав но ста, из ле зе од уста та 

сог лас ност - ре че Ос ма ни во 
по че то кот на март го ди на ва.

Ос ма ни им об јас ни на за-
ма ја ни те и ка кви до го во ри 
под др жа ле на 11 де кем ври и 
со ка кви па ри ќе си го ку пат 
ле бот утре.

� Ка ко член 8 од овој за-
кон, и банк но ти те и мо-
не ти те ќе би дат на ал-
бан ски…

А за оние кои не слуш на ле, 
ќе по вто ри ме што збо ру ва-
ше Ос ма ни за гре вот кој чи-
ни 5000 евра.

� Овој за кон е за упо тре ба 
и за шти та на ал бан ски от 
ја зик. ту ка мно гу јас но се 
пред ви де ни ме ха низ ми те 
за наб љу ду ва ње на упо тре-
ба та на ал бан ски от ја зик 
и каз ну ва ње то на евен ту-
ал но то не у по тре бу ва ње 
на ал бан ски от ја зик. Со 
пре циз ни каз ни се пред-
ви ду ва ат три до пет ил ја-
ди евра за ин сти ту ци ја та, 
30%  за фи зич ко то ли це на 
таа ин сти ту ци ја. Де фи ни-
ра ни се си те ком пе тен ции 
на тој инс пе кто рат, но и на 
аген ци ја та ко ја ќе го на-
пра ви стан дар ди зи ра ње то 
и од бра на та - ре че Ос ма ни.

А зо што Ал бан ци те ни ка ко 
да се обе ди нат под сон це то 
ка ко што се обе ди ну ва ат по 
оре лот – се ка ко, Ос ма ни и за 
тоа збо ру ва ше. 

� Ние ста ну ва ме пред ал-
бан ска та хим на во се ко ја 
си ту а ци ја. Ние не ја приз-
на ва ме ка ко на ша хим на та 
на Ма ке до ни ја за тоа што 
не ја реф ле кти ра ал бан-
ска та за ед ни ца ту ка во 
Ма ке до ни ја ка ко вто ра по 
го ле ми на – по вто ри порт-
па ро лот на ДУИ не де ла ва во 
еми си ја во ре ги о нал на та те-
тов ска те ле ви зи ја „Ко ха“.

Тој обе ло де ни и де ка ма кси-
ма ли стич ки те ба ра ња на ал-
бан ски те пар тии не му би ле 
при чи на на За ев да се отка-
же од фо тел ја та.

на Ос ма ни. И за ед ни те и за 
дру ги те, и за под гре ва ње и 
за за гре ва ње.

Од Ос ма ни гла са чи те на За ев 
доз наа што од мол чу ва чо ве-
кот за ко го гла саа на 11 де-
кем ври, доз наа за хим на та и 
ја зи кот, за зна ме то и име то, 
иа ко За ев не си гур но мр мо-
ре ше пред ми кро фо ни те 
де ка до тоа не ма ло да дој де.

� за си те пра ша ња ко и што 
не ба ра ат про ме на на уста-
вот е по стиг на та сог лас-
ност. за хим на, за зна ме, 
за пра ша ње то за име то 
ко и што се та му спом на ти 
се ба ра за поч ну ва ње на 
ди ја лог со цел да се из-
нај де ко неч но ре ше ние. 
збо ру вам за пра ша ња та 
ко и што ба ра ат дво тре тин-
ско мно зинс тво. за дру ги-
те пра ша ња, кои се во рам-
ки на уста вот е по стиг на та 
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П ре тсе да те лот на Ко ми-
те тот за пра во судс тво на 
САД, Боб Гуд ла те, пред-

во ди де ле га ци ја од 15 чле на 
на ит на ми си ја во Гр ци ја, БиХ, 
Ал ба ни ја, Ма ке до ни ја, Ко со во 
и Ита ли ја, ка де што сѐ по ве ќе 
до ка зи по ка жу ва ат де ка фа во ри-
зи ра ње то од ера та на Оба ма про-
дол жу ва - на ште та на гра ѓа ни те, 
ло кал ни те ин сти ту ции, ка ко и 
на ре ги о нал на та ста бил ност.

Кон грес на та де ле га ци ја за ми на 
на де сетд нев на истра га во са бо-
та та до де ка Кон гре сот па у зи ра.

Вра бо тен во се кто рот за ко му-
ни ка ции во Ко ми те тот за пра во-
судс тво од би да ко мен ти ра на ве-
ду вај ќи без бед нос ни при чи ни.

Иа ко шест од де вет чле на што 
па ту ва ат се ре пуб ли кан ци - 
вклу чу вај ќи ги кон зер ва тив ци те 
ка ко Стив Кинг и Том Ма ри но 
- ка ра кте рот на кон грес но то 
па ту ва ње во странс тво за ви си 
од Стејт де парт мен тот; во овој 
слу чај, ам ба са до ри те во се ко ја 
зем ја се од ад ми ни стра ци ја та 
на Оба ма кои про дол жу ва ат да 
спро ве ду ва ат нас ле де на по ли-
ти ка.

Те шко е да се за мис ли де ка де ле-
га ци ја та ќе до бие не при страс ни 
ин фор ма ции од ам ба са ди те, кои 
во го ле ма ме ра ин тер ве ни ра ле 
во ло кал на та по ли ти ка спо ред 
зна чај ни за ед ни ци во се ко ја 
зем ја.

Ге не рал ни от об ви ни тел 
про тив ам ба са да та во  
ти ра на

Оваа го ди на се ја ви спор ме ѓу 
Кан це ла ри ја та на глав ни от об-
ви ни тел во Ал ба ни ја, по ли тич ки 
не у тра лен на ци о на лен ен ти тет, 
и аме ри кан ски от ам ба са дор со 
ки не ско по тек ло, До налд Лу.

- Пре ми е рот еди Ра ма, под др-
жан од стра на на ам ба са до рот 
на СаД, ја уни шти не за вис но-
ста на на ше то судс тво. Под из-
го вор за суд ски ре фор ми, тие 
ус пе ва ат да го по ли ти зи ра ат 
- из ја ви ед на об ви ни тел ка од Ти-
ра на во те ле фон ски раз го вор за 
„Аме ри кан спе кта тор“.

Еди Ра ма, дол го го ди шен ли дер 
на Со ци ја ли стич ка та пар ти ја, е 
бли зок при ја тел на Џорџ Со рос, 
чи ја што мре жа е дла бо ко ин-
вол ви ра на во Ал ба ни ја, во парт-
нерс тво со Ам ба са да та на САД 
на по ве ќе про е кти, ме ѓу кои и 
про е ктот од 8,8 ми ли о ни до ла ри 
на УСА ИД за..., ве ќе прет по ста-
ву ва те, ре фор ми во судс тво то.

- Ко га и да изра зев ме струч ни 
мис ле ња раз лич ни од ам ба са-
да та на СаД - струч ни мис ле ња 
за раз лич ни при ста пи, лу се 
лу те ше, ре че об ви ни тел ка та, 
ко ја са ка да оста не ано ним на. 
Таа об јас ни де ка Ве не ци јан ска та 
ко ми си ја на Европ ска та уни ја, 
ко ја има цел да по мог не да се 
спро ве дат ре фор ми те по треб ни 
за усог ла су ва ње со европ ско то 
пра во, че сто бе ше на стра на та 
на ал бан ски те об ви ни те ли во 
тие тех нич ки спо ро ви.

Об ви ни тел ка та до да де де ка 
неј зи на та кан це ла ри ја се оби-
де ла да да де при о ри тет на тр-
го ви ја та со дро га и кри ми нал, 

на го ле ми те проб ле ми во Ал-
ба ни ја, до де ка аме ри кан ска та 
ам ба са да ги отфр ли ла ма сов-
но то одг ле ду ва ње ка на бис и 
из во зот, ве леј ќи де ка тоа не е 
проб лем на САД. Не за вис ни от 
ал бан ски пор тал „Ег зит“ (Exit.
al) ги по твр ду ва ди вер гент ни-
те при о ри те ти на ал бан ски те 
пра во суд ни ор га ни и на аме ри-
кан ска та ам ба са да.

Спо ред глав ни от об ви ни тел 
Адри а тик Ла ла, аме ри кан ски-
от ам ба са дор каз нил око лу 70 
об ви ни те ли и су дии што не се 
сог ла су ва ле со не го со од зе ма ње 
на нив ни те аме ри кан ски ви зи.

Ка ко од го вор, Ла ла остро го 
кри ти ку ва ше ам ба са до рот Лу, 
об ви ну вај ќи го за ма ни пу ла-
ци ја и уце на, во же сто ко пис мо 
об ја ве но на веб-стра ни ца та на 
кан це ла ри ја та и на прес-кон фе-
рен ци ја во фе вру а ри.

Ла ла, исто та ка, го об ви ни Лу 
де ка се оби ду ва да ја спре чи 
не го ва та кан це ла ри ја да спро-
ве де истра га за ко руп тив ни те 
пра кти ки на ки не ска та фир ма 
„Бан керс пе тро ле ум“.

Нас ло вот на „Ва шин гтон тајмс“ 
за овој конф ликт пред три ме се-
ци гла се ше: „Стејт де парт мен тот 
под вли ја ние на Со рос си игра 
игри во Ал ба ни ја“.

По ли тич ка та кри за  
во ма ке до ни ја

Не за до во лен по ра ди ло шо то 
упра ву ва ње со сво ја та зем ја, Еди 
Ра ма по сег на во со сед на Ма ке до-
ни ја пре диз ви ку вај ќи дла бо ка 
не ста бил ност во агре си вен обид 
да им по мог не на ко ле ги те со-
ци ја ли сти и на сонародниците 
Ал бан ци мус ли ман и.

Се сме та де ка Ам ба са да та на САД 
со ра бо ту ва со со ци ја ли стич ка та 
пар ти ја во Ма ке до ни ја, ка ко и во 
Ал ба ни ја.

Ра ма сви ка со ста нок на три те 
ма ке дон ско-ал бан ски по ли тич-
ки пар тии (око лу 15-20% од Ма-
ке до ни ја се ет нич ки Ал бан ци) 
и ја из го тви т.н. Ти ран ска пла-
тфор ма, опа сен се па ра ти стич ки 
до ку мент што му се за ка ну ва 
на са ми от иден ти тет на Ма ке-
до ни ја.

Овие ал бан ски пар тии по тоа 
вле гоа во ко а ли ци ја со ма ке-
дон ски те со ци ја ли сти и ба ра ат 
пра во да фор ми ра ат но ва вла да 
- про тив вла де јач ка та кон зер-
ва тив на пар ти ја ВМРО-ДПМНЕ, 
ко ја, сѐ до се гаш на та кри за, ус-
пеа да ја развие нај ус пеш на та 
сло бод на па зар на еко но ми ја на 
Бал ка нот.

Низ це ла та зем ја, Ма ке дон ци те 
ма сов но про те сти ра ат по ра ди 
Ти ран ска та пла тфор ма и по ра-
ди ам ба са до рот Џес Беј ли, кој 
се сме та де ка е про тив ВМРО. 
Не о дам на, конф ликт из був на во 
Со бра ни е то.

По втор но, по ве ќе то ло кал ни 
вла сти има ат раз лич ни при о ри-
те ти од ам ба са да та: Ма ке дон ци-
те со ве ко ви стра да ле од упа ди 
од со се ди те. Тие се најм но гу за-
гри же ни за без бед но ста, до де ка 
Аме ри кан ци те ги хра нат нев ла-
ди ни те ор га ни за ции со па ри за 
„мо би ли за ци ја“ и за „акти ви зам“.

Ка ко што на пи ша ма ке дон-
ско-аме ри кан ски от ли дер Бил 
Ни ко лов кон кра јот на април, 
аме ри кан ски от Стејт де парт-
мент и аме ри кан ска та ам ба са-
да во Ма ке до ни ја се ме ша ат во 
вна треш ни те ра бо ти на Ма ке-
до ни ја пре диз ви ку вај ќи ха ос и 
за си ле ни на па ди на ет нич ко то 
по тек ло и на су ве ре ни те тот на 
Ма ке дон ци те.

Ни ко лов го мо ли пре тсе да те лот 
Трамп да се сме ни кур сот во ма-
ла та зем ја, на се вер од Гр ци ја.

кри за на вр вот на кри за та 
во Гр ци ја

Ток му ка ко во Ал ба ни ја и во 
Ма ке до ни ја, вла да та на САД 
отво ре но го под др жу ва мла ди-
от ли дер на ле ви ца та во Гр ци ја, 
кој спро ве ду ва по ла ри зи рач ка 
по ли ти ка ка ко пре ми ер и пре-
тсе да тел на пар ти ја та СИ РИ ЗА 
(ко а ли ци ја на ле ви чар ски ра-
ди кал ни пар тии).

На сво ја та пос лед на тур не ја низ 
Евро па, аме ри кан ски от пре тсе-
да тел Ба рак Оба ма ја по се ти Ати-
на за да се ви ди ле ви чар ски от 
грч ки пре ми ер Алекс Ци прас.

Оба ма бе ше за штит нич ки на-
стро ен кон Ци прас исто ка ко 
што бе ше Бил Клин тон ко га 
пре ми е рот го по се ти Њу јорк за 
да при сус тву ва на на стан на Гло-
бал на та ини ци ја ти ва на Клин-
тон во сеп тем ври 2015 го ди на.

Се пак, ли бе рал на та ими гра ци-
ска по ли ти ка на Си ри за ко га ја 
пре зе де вла ста во 2015 го ди на 
бе ше еден од нај важ ни те фа кто-
ри во не кон тро ли ра на та бе гал-
ска кри за што ја поп ла ви и за-
гро зи Евро па. По не кол ку ме се ци 
од пре зе ма ње то на вла ста, еден 
ми ни стер од СИ РИ ЗА об ја ви де ка 
Вла да та ќе ги пре тво ри ка па ци-
те ти те за при твор на бе гал ци во 
при фат ни цен три и де ка ќе ја 
пре ки не агре сив на та по ли ти ка 
на иден ти фи ку ва ње и де пор ти-
ра ње иле гал ни еми гран ти.

Во че ти ри те ме се ци по дек ла-
ра ци ја та на вла да та од април 
2015 го ди на, де ка си те си ри ски 
бе гал ци ќе до би јат до ку мен ти за 
на та мош но па ту ва ње во Евро па, 
при стиг ну ва ња та се зго ле ми ја 
за 721%.

Ду ри и се га, еми гран ти при стиг-
ну ва ат од Тур ци ја - во зем ја ко ја 
сѐ уште не ја до ве ла сво ја та фи-
нан си ска ку ќа во ред.

Мо же ли да му се ве ру ва на аме ри-
кан ски от ам ба са дор де ка точ но 

ќе ја ин фор ми ра кон грес на та де-
ле га ци ја на Гуд ла те за ка та стро-
фал на та кри за што ја за гро зу ва 
Гр ци ја?

Нај ве ро јат но, не. Ам ба са до рот 
Џе фри Пјат бе ше наз на чен во 
Ати на ми на та та го ди на по три-
го диш на служ ба во Ки ев, ка де 
што тој на ши ро ко се сме та ше за 
под др жу вач на пу чи сти те, вклу-
чу вај ќи го и Џорџ Со рос.

Пјат е нај до бро поз нат, мо же би, 
по те ле фон ски от раз го вор со по-
мош ни кот на  др жав на та се кре-
тар ка на САД, Ви кто ри ја Ну ланд, 
ко ја ве ли: „Е.... ти Евро па“.

Иа ко Ну ланд под не се оста вка 
по из бо рот на пре тсе да те лот 
До налд Трамп, неј зи ни от втор 
за ме ник-по мош ник др жа вен се-
кре тар за европ ски и евро а зи ски 
пра ша ња, Хојт Бра јан Ји, и на та-
му е за дол жен за по ли ти ка та на 
Стејт де парт мен тот на Бал ка нот.

Тој про дол жу ва че сто да па ту-
ва на Бал ка нот иа ко пред са мо 
не кол ку не де ли ма ке дон ски от 
пре тсе да тел од би да се срет не 
со не го за тоа што е мно гу воз-
не ми рен  од аме ри кан ска та ма-
ни пу ла ци ја во не го ва та зем ја.

ко со во

Ји бе ше по ен ту зи ја стич ки поз-
дра вен од стра на на функ ци-
о не ри те во Ко со во, ка де што 
аме ри кан ски от при ти сок и бом-
бар ди ра ње то се зас луж ни за соз-
да ва ње то на ма ли от на род од 1,8 
ми ли он лу ѓе. (Ре пор тер ка та за 

кон грес на де ле га ци ја во по се та на тен зич ни от ре ги он  
ка де што сѐ уште се спро ве ду ва не ус пеш на та по ли ти ка на 
Со рос и на оба ма

кон грес ме ни во ит на ми си ја на Бал ка нот
Ре аК цИИ ПРО тИв СаД вО Бал КаН СКИ От КО тел актуелно
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бал кан ска та вој на Ма ша Ге сен 
твр ди де ка бом бар ди ра ње то на 
НА ТО врз Ср би ја во 1999 го ди-
на, без да се кон сул ти ра Ру си ја, 
соз да ло пре се дан во умот на 
ру ска та вла да за ин тер вен ци ја 
на Ру си ја во Крим.)

Се пак, ду ри и во Ко со во, ло-
кал ни те вла сти се лу тат на 
ди ре кти ви те од САД, кои се 
чи ни де ка че сто се спро ве ду-
ва ат јав но, а не ди скрет но или 
дип ло мат ски.

На при мер, Ји оти де во При-
шти на кон кра јот на март за 
да им на ре ди на на ци о нал ни те 
ли де ри, кои раз мис лу ва ат за 
пре тво ра ње на без бед нос ни те 
си ли на на ци ја та во фор мал на 
ар ми ја, да го трг нат за ко нот 
од ма са.

Ако САД не са ка ат При шти на да 
соз да де ар ми ја, то гаш зо што ги 
обу чу вав ме и ги охра бру вав ме 
со го ди ни?

Лес но е за аме ри кан ски от ам-
ба са дор Грег Де ла ви да об ја ву-
ва не при јат ни ви деа на „Јут јуб“ 
во кои жонг ли ра ка ко кловн 
до де ка раз го ва ра за про е кти за 
бор ба про тив ко руп ци ја та, но 
без бед но ста не е ше га за лу ѓе то 
што жи ве ат на Бал ка нот.

не сог ла су ва ња во Бос на

Уште еден аме ри кан ски ам ба са-
дор што, изг ле да, пре фе ри ра ама-
тер ска „ха штаг“ дип ло ма ти ја пре-
ку со ци јал ни те ме ди у ми, ка ко и 
јав ни ин ци ден ти со прет став ни ци 
на на ци о нал но ни во, е аме ри кан-
ска та ам ба са дор ка Мо рин Кор мак 
во Бос на и Хер це го ви на - уште ед-
на зем ја за ко ја САД по мог наа да 
се соз да де, ка де што за стран ска 
по мош се по тро ше ни 1,6 ми ли-
јар да до ла ри на аме ри кан ски те 
да ноч ни об врз ни ци.

Во рок од ед на не де ла по при-
стиг ну ва ње то во зем ја та во 2015 
го ди на, таа об ја ви ста ти ја за на-
став на та про гра ма на БиХ об ви-
ну вај ќи де ка е ди скри ми ни рач ка 
и со ет нич ки по дел би.

Из ви не те, ам ба са дор ке Кор мак, 
но Вла да та на САД соз да де на-
ци ја што се пот пи ра на ет нич ка 
по дел ба во Деј тон ски от до го вор, 
па... до бре дој до вте на ва ше то ра-
бот но ме сто.

Оваа го ди на неј зи ни от еска ли рач ки 
ду ел со ли де рот на бо сан ски те Ср-
би, Ми ло рад До дик, пре тсе да тел на 
авто ном ни от срп ски ре ги он, Ре пуб-
ли ка Срп ска - проб ле ма тич на ре-
пуб ли ка во рам ки те на зем ја та - до-
стиг на но ви ви со чи ни: таа на пра ви  

Ми ни стерс тво то за фи нан сии на 
САД да во ве де санк ции за пре тсе-
да те лот за тоа што го сла вел праз-
ни кот на пра вос лав ни те Ср би, 
на 9 ја ну а ри, Све ти Сте фан. Ка ко 
од го вор на тоа, тој ја прог ла си за 
не при ја тел ка на Ср би те, ко ја не е 
до бре дој де на во Ре пуб ли ка Срп ска.

До бро сто ре но.

Ге не рал но, ам ба са до ри те од ера-
та на Оба ма ус пе а ја да пот тик нат 
ет нич ки тен зии (осо бе но во Ма ке-
до ни ја и во Бос на) про мо ви рај ќи 
по ли тич ки фа во ри ти - пред сѐ со-
ци ја ли сти и чле но ви на мре жа та 
на Џорџ Со рос (Ал ба ни ја, Гр ци ја, 
Ма ке до ни ја) - до де ка ги од да ле-
чу ва ат функ ци о не ри те што зна ат 
што е нај до бро за нив на та зем ја 
(Ал ба ни ја, Бос на и Хер це го ви на, 
Ко со во, Ма ке до ни ја).

Др жав ни от се кре тар Рекс Ти лер-
сон об ја ви ми на та та не де ла де ка 
САД ве ќе не ма да им на ло жу ва ат 
на дру ги те зем ји да ги при фа ќа ат 
аме ри кан ски те вред но сти.

На ши те ам ба са ди на Бал ка нот 
очиг лед но сѐ уште не до би ле де-
пе ша за тоа. 

Из вор:  „Аме ри кан спе кта тор“
Пре вод: Ана Цве та но ска

П ланот за создавање Голе-
ма Албанија со кој ЦИА, 
Сорос и некои западни ди-

пломати, меѓу другото, сакаат да 
го затворат и македонското пра-
шање  е неверојатно сличен со тој 
на Хитлер, кој водејќи се од сонот 
за голема Германија пред окупа-
цијата на Чешка во 1938 година ја 
измислил карлсбадската програ-

ма, која е предок на денешната 
тиранска платформа. Всушност, 
тоа што денес се случува во Маке-
донија, застрашувачки потсетува 
на сето тоа што се случувало во 
Чехословачка непосредно пред 
инвазијата од Германија и пред 
почетокот на Втората светска 
војна. Дали Македонија ќе ја дож-
ивее судбината на окупирана и 
поделена Чехословачка, останува 
времето да покаже.

Во дваесеттите години од минати-
от век Чехословачка беше млада 
држава формирана по распадот 
на Австро-Унгарското Царство, 
брзо развивајќи се во парламен-
тарна демократија, која ги штити 
сите човекови права што ги про-
кламираат модерните западни 
држави. За тоа кратко време од 
своето постоење Чехословачка ус-
пева да спроведе модел на децен-
трализација во кој германското 
малцинство - Судетите, добиле 
можност да ги управуваат свои 
училишта на мајчин (германски) 
јазик и да имаат реална локал-
на власт. Во судетската област 
каде што имало мнозинско гер-
манско население (3,5 милиони 
Германци) официјален јазик бил 
и германскиот. Судетските Гер-
манци имале право да избираат 
и да бидат претставувани од свои 
претставници во парламентот. Сѐ 
на сѐ, историјата пишува дека су-
детските Германци уживале по-
добар третман од кое било друго 
малцинство во Европа.

Сепак, историјата, исто така, 
забележала дека и покрај сите 
привилегии што ги уживале, Су-
детите се кренале на бунт под 
изговор дека се незадоволни од 
статусот. Подоцна било утврде-
но дека зад бунтот на Судетите 
стоел лично Адолф Хитлер, кој 
го искористил германското мал-
цинство да предизвика криза во 
Чехословачка, а потоа да ја упо-
треби ситуацијата како оправду-
вање за инвазија на земјата и за 
„враќање на редот“. Всушност, 
зад сето тоа се криела идејата 
на Хитлер за голема Германија , 
која требало да ги обедини сите 
народи што зборувале германски  

тиранската платформа е
РаМа И заев СО СтРатегИја На ХИтлеР

фашистичка техника
за предизвикување војна

додека дел од јавноста сѐ уште одбива да прифати дека 
домашните предавници со помош на надворешни центри 
на моќ спроведуваат процес за уништување на македонија, 
историјата точно ни покажува со какви фашистички методи 
и тактики се служат еди рама и зоран заев во реализацијата 
на монструозниот план, но и нѐ предупредува на тоа што нѐ 
очекува во блиска иднина

актуелно
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јазик или некој германски 
дијалект во една голема др-
жава. Воените агресии ги пра-
вдал со правото на заштита 
на германското малцинство 
каде и да се наоѓа.

Во одбрана на правата на судет-
ските Германци во 1935 годи-
на е формирана Германската 
судетска партија СдП, на чело 
со Конрад Хенлеин. Улогата на 
Хенлеин денес во Македонија 
ја играат предавникот Зоран 
Заев и лидерите на албанските 
партии. Оваа партија била ма-
рионетска и сателитска партија 
на Националсоцијалстичката 
германска работничка пар-
тија, директно финансирана 
и поддржана од Хитлер. Сѐ до 
сигналот од фирерот во 1938 
година, Хенлеин водел умерена 
политика, не барал радикални 
промени во Чехословачка, но 
постојано ја истакнувал нерам-
ноправната положба на судет-
ските Германци.

Од наведеното може да се уви-
ди дека во периодот пред Вто-
рата светска војна ситуацијата 
во Чехословачка била многу 
слична како во Македонија 
пред почетокот на кризата што 
ја наметна квислингот Зоран 
Заев по наредба на центрите 
на моќ.

Но, што велат понатаму ис-
ториските записи? Како про-
демократски ориентираната 
држава, која применува најви-
соки демократски стандарди 
за заштита на малцинските 
права, за само една година 
станува одговорна за воени 
провокации и завршува поде-
лена и под окупација!?

Во март 1938 година марионе-
тата Хенлеин добива наредба 
од Хитлер да создаде криза во 
земјата преку испорачување 
нереални барања до влада-
та, а откако барањата ќе им 
бидат одбиени, германското 
малцинство треба да почне да 
се жали дека е прогонувано. Со 
тоа треба да ѝ се отвори патот 
на Германија да влезе во Че-
хословачка за да го заштити 
своето малцинство од прогон.

Така, прво партијата на Хенлеин 
во Народното собрание на Че-
хословачка на 29 март 1938 годи-
на бара на Судетската област да ѝ 
се даде политичка автономија, а 
потоа почнуваат протести на су-
детските Германци во таа област. 
Со овој настан е отворена така-
наречената Судетска криза. Во 
април 1938 година на конгресот 
на партијата во Карлови Вари е 
донесена таканаречената кар-
лсбадска програма, во која гер-
манското малцинство барало:

1. целосно изедначување на 
германската национална 
група со чешкиот народ;

2. Потврда на судетската гер-
манска етничка група како 
правно лице за да се задржи 
овој статус на еднаквост во 
државата;

3. Дефинирање и признавање 
област со германско насе-
ление; 

4. Развој на германска авто-
номна администрација во 
областа, во врска со сите 
аспекти на јавниот живот, 
доколку се однесуваат на 
интересите и на потреби-
те на германската етничка 
група;

5. законски мерки за заштита 
и на тие судетски германци 
што живеат надвор од су-
детската област каде што 
се мнозинство;

6. Отстранување на неправди-
те нанесени на судетските 
германци од 1918 година и 
исправање на штетата што 
била предизвикана во текот 
на овие неправди;

7. Давање административни 
права на германците - гер-
мански државни службени-
ци за германските области;

8. целосна слобода да се при-
знае и да се одржи нашата 
германска етничка при-
падност и нашиот герман-
ски поглед на свет.

Стратегијата на Хитлер за на-
мерно предизвикување кон-
фликт во Чехословачка денес 
ја гледаме на дело во Македо-
нија, а точките од карлсбад-
ската програма, буквално, 
се преточени во тиранската 
платформа каде што се бара 
редефинирање на државата во 
бинационална држава преку 
изедначување на албанскиот 
со македонскиот народ, во-
ведување целосна двојазич-
ност, признавање област со 
албанско население -федера-
лизација, па дури и осуда на 
неправдите кон албанскиот 
народ преку декларација за 
геноцид.

Историските записи велат дека 
оваа карлсбадска програма ди-
ректно влијаела на Уставот и 
на суверенитетот на Чехосло-
вачка, а со тоа и директно се 
влијаело на опстанокот на 
државата. Потоа Германија 
почнува античехословачка 
политичка кампања, дипло-
матска изолација и конечен 
воен удар на земјата.

Во следните недели Британија 
и Франција вршат притисок 
врз чехословачката влада 
да ги прифати барањата на 
Хенлеин во интерес на ми-
рот во Европа. Место да го 
прифати предлогот, Едвард 
Бенеш, водејќи се од неточни 
разузнавачки информации 
што велеле дека е неизбеж-
на германска инвазија, на 21 
мај наредува делумна моби-
лизација на чехословачката 
војска, со тоа ја приближува 
Европа на чекор до војна. Та-
канаречената Мајска криза 
од 1938 година е запишана 
во историјата како криза во 
која Чехословачка се смета за 
одговорна поради „неоправда-
на воена провокација“ со која 
ги разгневила челниците на 
европските велесили. Герма-
нија ја искористила можноста 
да го претстави Бенеш како 
личност што е склона кон 
провоцирање војна. Во исто 
време, германската пропаган-
да ја бомбардира јавноста со 
лажни вести за случувањата 
во Чехословачка. Во една лаж-
на вест се вели дека владата 
во Прага извршила мобили-
зација на војската по налог 
на СССР и на Франција. Оваа 
лажна информација подоцна 
е искористена како оправду-

вање за инвазијата. Врз основ 
на таквиот развој на настани-
те нацистичкиот врв донесува 
одлука дека во „скора иднина“ 
мора да се изврши воена ин-
тервенција на Чехословачка.

На 5 септември владата во Пра-
га сфаќа дека војната е речи-
си неизбежна, па во последен 
обид да спречи такво нешто 
прифаќа седум од осум точки 
од карлсбадската програма. 
Но, Хитлер немал намера да се 
задоволи со овие точки, па во 
пограничните подрачја почнал 
да собира германски трупи.

На 12 септември 1938 годи-
на фирерот одржува говор во 
Нирнберг во кој вели: Прашка-
та влада во Судетската област 
веќе не е господар на ситуа-
цијата. (...) Господинот Бенеш 
дрско ги предизвикува Гер-
манците верувајќи дека тие 
нема да смеат да застанат во 
одбрана на своите напатени 
браќа во Чехословачка.

Истиот ден судетските Гер-
манци почнуваат протести, а 
Бенеш прогласува воена сос-
тојба во земјата. Германија ја 
користи ситуацијата да ја оп-
равда воената интервенција и 
влегува во Судетскиот регион 

на 1 октомври 1938 година. 
Искористувајќи ја слабоста на 
Чехословачка по ударот нане-
сен од Хитлерова Германија, 
Унгарците преземаат контрола 
врз областа Рутенија, а Полска 
навлегла во Тешен. На 15 март 
1939 година фашистичка Гер-
манија ја окупирала Чешка.

Историјата, можеби, не запи-
шала, но повеќе од сигурно е 
дека во времето кога била обја-
вена карлсбедската програма 
дел од чешката и од меѓуна-
родната јавност не верувале 
дека овој документ ги загро-
зува Уставот и опстанокот на 
државата. Испровоцираната 
непромислена реакција на 
претседателот Бенеш да извр-
ши мобилизација на војската, 
може да се смета за пресвртни-
ца во кризата, која целосно ја 
сменила позицијата на Чешка. 
Па така, од жртви, Чесите биле 
претставени како насилници, 
кои провоцираат воен судир, со 
што го предизвикале гневот на 
светските лидери, кои барале 
начин како да ја оправдаат во-
ената интервенција на Хитлер, 
без притоа да го предизвикаат 
гневот на Третиот рајх.

Денес преку Соросовата про-
пагандна машинерија се соз-
дава слика за Македонија дека 
е недемократска земја, која ги 
загрозува правата на албанско-
то малцинство. За Соросовите 
платеници нема ништо спорно 
во тиранската платформа, а ис-
товремено стотиците илјади 
граѓани што протестираат на 
улиците за нив се национали-
сти, без демократски капаци-
тет да живеат во мултикул-
турно општество. Иронијата 
е во тоа што, истите тие што 
го обвинуваат македонскиот 
народ за фашизам, ги гледаме 
како свесно работат на спро-
ведување на оваа фашистичка 
техника за провоцирање воен 
судир и за поделба на држава-
та. Но, настаните од Чехосло-
вачка во 1938 година се само 
уште еден доказ дека исто-
ријата ќе го најде вистинското 
место и за овие македонски 
предавници. 

тема на неделата

www.republika.mk28 петок, 12 мај 2017 година www.republika.mk 29петок, 12 мај 2017 година



 Кои се симп то ми те, ка ко да 
се пре поз нае три ге ми нал на-
та не врал ги ја?
МИ ла НОв СКа: Симп то ми те се 
мно гу ка ра кте ри стич ни. Ста ну-
ва збор за ед на ти пич на фа ци-
јал на, од нос но бол ка на ли це то 
ко ја на ста ну ва акут но, не на деј-
но. По сво јот ква ли тет е про бод-
на, мно гу ин тен зив на, ед на од 
нај сил ни те бол ки што се ја ву-
ва ат во мно гу кра тки вре мен ски 
ин тер ва ли и трае од не кол ку се-
кун ди до не кол ку ми ну ти.

 Кол ку има ви сти на во тоа 
де ка бол ка та при три ге ми-
нал на та не врал ги ја е нај сил-
на та бол ка што чо век мо же 
да ја из др жи? Ка ко нај че сто ја 
опи шу ва ат па ци ен ти те?
МИ ла НОв СКа: Не мо жам со 
си гур ност да твр дам де ка три-
ге ми нал на та не врал ги ја прет-
ста ву ва нај сил на та бол ка што 
чо век мо же да ја до жи вее, но 
факт е де ка прет ста ву ва мно гу 
ин тен зив на бол ка. Па ци ен ти-
те обич но ја опи шу ва ат ка ко 
мно гу ин тен зив на, остра, про-
бод на бол ка во вид на се че ње, 
жа ре ње, еден вид боц ка ње. Во 
ме ди цин ска та тер ми но ло ги-
ја три ге ми нал на та не врал ги ја 
уште е поз на та и ка ко су и ци-
дал на бол ка. Че сто се ко ри сти 
и ста ри от фран цу ски тер мин 
„бо лен грч на ли це то“, од нос но 
спа зам на ли це то кој на ста ну ва 
ка ко ре зул тат на бол ка та што 
ја пре диз ви ку ва три ге ми нал-
на та не врал ги ја, а кли нич ки 
се ма ни фе сти ра со бо лен грч 
на ли це то.

 Кои се при чи ни те за по ја ва та 
на три ге ми нал на не врал ги ја?
МИ ла НОв СКа: Во нај го лем 
број од слу ча и те при чи ни те се 
не поз на ти. И по крај си те на пра-
ве ни ис пи ту ва ња, не мо же да 
се нај де при чи на што до ве ду ва 

до по ја ва на три ге ми нал на та 
не врал ги ја. Во по мал про цент 
од слу ча и те бол ка та е симп то-
мат ска и се ја ву ва се кун дар но, 
во склоп на не кој про цес што 
се слу чу ва на ни во на мо зо кот. 
Обич но, тоа се не кои бо ле сти, 
од нос но со стој би што го за фа-
ќа ат цен трал ни от нер вен си-
стем, ка ко што се мул тип лекс 
скле ро за та, по тоа не кои про це-
си што се слу чу ва ат во зад на та 
че реп на ја ма, ка ко што се, на 
при мер, ту мо ри на мо зоч но то 
стеб ло. Ко га ста ну ва збор за 
симп то мат ски те три ге ми нал ни 
не врал гии, нај че ста при чи на 
е т.н. ком пре сив на при чи на, 
од нос но нер вот е по тис нат од 
кр вен сад, ар те ри ја или ве на, 
нај че сто ста ну ва збор за ар-
те ри ски кр вен сад во зад на та 
че реп на ја ма. Кли нич ки тоа се 
ма ни фе сти ра со по ја ва на бол ка 
на ли це то.

 Да ли се ле ку ва и да ли мо же 
да се по вто ру ва цик лич но?
МИ ла НОв СКа: Три ге ми нал на-
та не врал ги ја не е тол ку че ста, 
но е ка ра кте ри стич на и спе ци-
фич на по ра ди ин тен зи те тот 
на бол ка та и го ле ми от им пакт 
што го има врз ква ли те тот на се-
којд нев но то жи ве е ње. Три ге ми-
нал на та не врал ги ја, бу квал но, 
и фи зич ки и мен тал но го онес-
по со бу ва па ци ен тот. По сто јат 
па ци ен ти кај кои таа мо же да 
се од ло жи. Обич но се ја ву ва кај 
па ци ен ти во сред на жи вот на до-
ба или во по од ми на та во зраст. 
До ми ни ра ат ма жи те во од нос 
на же ни те, но за мал про цент. 
Нај че сти фа кто ри за по ја ва се 
во о би ча е ни днев ни актив но сти 
кои кај нор мал ни ин ди ви дуи не 
пре диз ви ку ва ат бол ка. Тоа се 
актив но сти ка ко збо ру ва ње, 
џва ка ње, гол та ње, ми е ње за би, 
ли це, бри че ње, шмин ка ње. Кај 
три ге ми нал на та не врал ги ја е 

ка ра кте ри сти чен кли нич ки от 
фе но мен поз нат ка ко „ал ди ни-
ја“. Тоа е бол на со стој ба ко ја се 
ја ву ва ка ко ре зул тат на мно гу 
мал сти мул. Обич но до пир на 
ко са та или бла го стру е ње на 
воз ду хот мо же да пре диз ви ка 
тол ку ин тен зив ни бол ки што 
ќе го онес по со бат па ци ен тот. 
Ако хро нич но се од ло жу ва, оваа 
со стој ба мо же да до ве де и до 
по ја ва на де пре си ја, што че сто 
се ја ву ва кај три ге ми нал на та 
не врал ги ја. Има тен ден ци ја 
цик лич но да се по вто ру ва. Кај 
па ци ен ти те кај кои ед наш се 
по ја ви ла три ге ми нал на та не-
врал ги ја, мно гу е ве ро јат но де ка 
ќе се ја ви втор или трет пат.

 Кои се ме то ди те за ле ку ва-
ње и мож ни те комп ли ка ции?
МИ ла НОв СКа: По сто јат те-
ра пии со кои три ге ми нал на та 
не врал ги ја не ма де фи ни тив но 
да се из ле ку ва, но бол ка та што 
се ја ву ва мо же мно гу до бро да 
се кон тро ли ра, од нос но да се 
на ма ли неј зи ни от ин тен зи тет 
до сте пен на неј зи но пот пол но 
ис чез ну ва ње. По сто јат две те-
ра пи ски мож но сти. Тоа се кон-
зер ва ти вен, од нос но фар ма ко-
ло шки трет ман, и хи рур шки. 
Ко га ста ну ва збор за иди о пат-
ска три ге ми нал на не врал ги ја, 
ка де што не вро ло шки от ста тус 
е уре ден, то гаш се при бег ну ва 
кон кон зер ва ти вен ме тод на 
ле ку ва ње, со ле ко ви. Нај че сто 
се упо тре бу ва ат ан ти е пи леп-
ти ци, кои при мар но се ко ри-
стат во трет ман за ле ку ва ње 
на епи леп си ја. Втор из бор на 
трет ман се три цик лич ни те 
ан ти де пре си ви. Ко га ста ну ва 
збор за симп то мат ска три ге-
ми нал на не врал ги ја, по сто јат 
не кол ку оп ции на трет ман кои 
спа ѓа ат во до ме нот на не вро-
хи рур ги ја та, од нос но ра ди о те-
ра пи ја та. Си те ме то ди има ат 
свои не са ка ни ефе кти од те-
ра пи ја та. Ко га на еден па ци ент 
ќе му се ди јаг но сти ци ра три-
ге ми нал на не врал ги ја, тоа е 
до жи вот на ди јаг но за. Има тен-
ден ци ја со те кот на вре ме то 
фре квен ци ја та и ин тен зи те тот 
на бол ка та во из ве сен про цент 
да се на ма лат, но таа ни ко гаш 
не ис чез ну ва це лос но. 

три ге ми нал на та не врал ги ја го онес по со бу ва  
па ци ен тот и фи зич ки и мен тал но
Три ге ми нал на та не врал ги ја не е тол ку 

че ста, но е ка ра кте ри стич на и спе ци
фич на по ра ди ин тен зи те тот на бол ка та 

и го ле ми от им пакт што го има врз ква
ли те тот на се којд нев но то жи ве е ње. по
сто јат па ци ен ти кај кои таа мо же да се 
од ло жи. обич но се ја ву ва кај па ци ен ти 

во сред на жи вот на до ба или во по од
ми на та во зраст. до ми ни ра ат ма жи те во 

од нос на же ни те, но за мал про цент

Д-Р Ма РИ ја МИ ла НОв СКа, СПЕ ЦИ ЈА ЛИСТ ПО НЕВ РО ЛО ГИ ЈА ВО „НЕ У РО МЕ ДИ КА“ здраВjе

О стра бол ка во ли це то во вид на се-
че ње, жа ре ње, еден вид боц ка ње, 
та ка па ци ен ти те ја опи шу ва ат три-

ге ми нал на та не врал ги ја, ко ја не се ја ву ва 
че сто, но се ка ра кте ри зи ра со сил на бол ка. 
Три ге ми нал на та не врал ги ја, бу квал но, и 
фи зич ки и мен тал но го онес по со бу ва па-
ци ен тот и вли јае врз ква ли те тот на жи вот. 
Во нај го лем број од слу ча и те, при чи ни те 
се не поз на ти. И по крај си те на пра ве ни ис-
пи ту ва ња, не мо же да се нај де при чи на та 
што до ве ду ва до по ја ва на три ге ми нал на та 
не врал ги ја, ве ли во ин терв ју за „Ре пуб ли-
ка“ д-р Ма ри ја Ми ла нов ска, спе ци ја лист по 
не вро ло ги ја во „Не у ро ме ди ка“.

 Што е три ге ми нал на не врал ги ја?
МИ ла НОв СКа: Три ге ми нал на та не врал-
ги ја не е бо лест, од нос но за бо лу ва ње, тоа 
е кли нич ки ен ти тет и прет ста ву ва ед на 
фор ма на не вро пат ска бол ка. Нај че сто се 
ја ву ва ка ко ре зул тат на не поз на та при чи-
на, ко га збо ру ва ме за та ка на ре че на иди-
о пат ска фор ма на три ге ми нал на не врал-
ги ја, и тоа е во нај го ле ми от про цент од 
слу ча и те. Во по мал број збо ру ва ме за та ка-
на ре че на се кун дар но на ста на та три ге ми-
нал на не врал ги ја, од нос но симп то мат ска 
фор ма на три ге ми нал на не врал ги ја ко га 
има ана том ско-мор фо ло шка ди сфунк ци ја 
ко ја што се слу чу ва на ни во на цен трал ни-
от нер вен си стем, од нос но бол ка та е ка ко 
ре зул тат на не кој про цес што при мар но 
се слу чу ва во мо зо кот.

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

ра пии со кои 
три ге ми нал на
та не врал ги ја 
не ма де фи

ни тив но да се 
из ле ку ва, но 
бол ка та што 

се ја ву ва мо же 
мно гу до бро да 

се кон тро ли
ра, од нос но 
да се на ма ли 

неј зи ни от 
ин тен зи тет до 
сте пен на неј
зи но пот пол но 
ис чез ну ва ње. 
По сто јат две 

те ра пи ски мож
но сти...
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култуРа

наидувам на многу позитивни коментари како за целиот 
филм така и за мојот лик, но тоа не значи дека во иднина 
нешто видно ќе ги промени работите околу моето „често“ 
снимање долгометражни филмови, вели ристов

РОБеРт РИСтОв, аКтеР

Заради филмот посакав 
да бидам актер

Разговараше |  Александра М. Бундалевска
Фото |  Александра Ивановски

� Какво искуство носите од снимање-
то на филмот?
РИСтОв: Снимањето на филмот за 
мене беше вистинско уживање. Да се 
работи комедија на филм со Коле, со 
моите колеги од Театар Комедија и со 
колегите гости, секој „одлепен“ на свој 
начин, значи да уживаш на сет газејќи 

Неодамна, на Скопскиот фил-
мски фестивал беше преми-
ерата на македонската фил-

мска комедија „ах, љубов моја 
неверна“ на Коле Ангеловски во 
која Роберт Ристов толкува лик на 
новинар-фоторепортер, кој работи 
во жолт печат. Неговиот лик беше 
еден од тие на кои публиката ре-
агираше со громогласно смеење. 

Ристов е актер во Театар Комедија, 
но е ангажиран и со голема љубов 
работи и во независниот театар 
„Крик“. Освен во театарски прет-
стави публиката го памети и по 
реклами, серии, ТВ-приказни. За 
„Суперхикс“ го сними и спотот за 
„Луда главо“, а сега почна со под-
готовката на својата магистерска 
претстава по режија.

режисер, кој умее добро да го води 
актерот низ снимањата, и од тој со 
најмало филмско искуство може да 
извлече прекрасни резултати. Не-
одамна го гледав краткометражни-
от филм на Ана Јакимска „Ќе дојдат 
децата“, каде што Шенка Колозова, 
актерка што досега ја немам гледано 
на филм, растури со ликот на стари-
цата и покажа дека на филм може 
да се носи со кој било квалитетен 
европски филмски актер.

� Што значи да се работи со Коле 
ангеловски? Што научивте од него?
РИСтОв:Тој е еден неуморен теа-
тарски и филмски работник, полн со 
креативност и со животна енергија. 
Преведува, адаптира, пишува свои 
комедии, режира во театар, на филм, 
а додека го прави тоа, полн е со идеи 
и со предлози. Пред снимањето на 
филмот, некако сите бевме уплашени 
од тоа како ликовите од театарската 
претстава ќе ги адаптираме за филм. 
Како сето тоа да биде помалку екс-
пресивно, да ја смириме играта... Тој 
нѐ гледаше и ни се чудеше на умот. И, 
вистина, секаде каде што се обидовме 
да спуштиме во играта паѓаше ди-
намиката, ја немаше комедијата, не 
функционираше сцената. Така што 
најчесто го враќавме тоа што како 
игра го имавме и во театар. Како тоа 
се игра онесвестувањето од лошиот 
здив на Мијалче во претстава, а колку 
е тоа поинаку за филм? Постојат сце-
нарија што се жанровски толку јасно 
определени, што секое оддалечување 
од него значи погрешна насока. Од 
Коле секогаш има што да се научи!

� На Скопскиот филмски фестивал 
премиера имаше и краткометраж-
ниот филм „Чевли“ во кој, исто така, 
имате една од главните улоги. Опи-
шете ни го ликот што го толкувавте.
РИСтОв:Чистачот на прозорци е тат-
ко на малолетно дете, кое го носи со 
себе по раскрсниците и заедно зара-
ботуваат за корка леб. Тој е човек од 
тие што се родени и оставени на улица 
и живеат на маргините на општест-
вото. На својот син му го пренесува 
сето свое знаење што е потребно за 
опстанок на улица, каде што важат 
правилата дека само со насилство, 
агресија, кражба и деликти си главен 
и ги добиваш работите. Во една таква 
улична кражба на чевли, кои насилно 
му ги земаат на питачот, таткото е 
брутално претепан, а синот во афект, 
во одбрана на својот татко го убива 

противникот. Филмот е на Бранко Кос-
тевски, во кој како режисер користи 
еден исклучително суптилен јазик во 
водењето на приказната со примеси 
на хорор-моменти. Заради својата впе-
чатлива  естетика, по многу нешта се 
издвојува од другите режисери, што 
е доказ дека му претстои одлична ре-
жисерска кариера.

� вработен сте во театар Комедија, 
но членувате и во театар „Крик“ и со 
претставите имате и гостувања низ 
Македонија. Потребна ли е незави-
сна театарска сцена во Македонија? 
РИСтОв: Сметам дека секогаш и 
секаде е потребна независна сцена. 
Работата во институција подразбира 
сигурност во однос на месечните при-
мања и продукција на три до четири 
проекта на годишно ниво, за кои се 
обезбедени средства од Министер-
ството на култура. Имате своја соп-
ствена матична сцена за проба и за 
изведби, логистика и цел тим што 
работи во процесот на продукција, 
маркетинг и сѐ што е неопходно да 
се сработи, добие и продава добар 
уметнички продукт. Уметникот во 
таква една консталација е растова-
рен од сите други обврски и може 
многу пофокусирано да си се зани-
мава со својата уметничка креација. 
Има актери што се задоволуваат со 
една одиграна претстава на годишно 
ниво, но има и такви што би сакале да 
играат во секоја. Некој сметаат дека 
матичниот театар не им ја овозмо-
жил вистинската шанса, има акте-
ри и режисери што се невработени 
или сѐ уште студираат и сакаат да 
прават театар, други, едноставно, се 
зависници од работа и ним никогаш 
не им е доста од работа. Токму за-
ради таквите постои таа независна 
продукција. Независната продукција 
во најчест случај подразбира тим од 
уметници-ентузијасти што самите ја 
преземаат одговорноста за уметнич-
киот дел, но и продукцискиот дел, 
соочувајќи се попатно со еден куп 
пречки на кои наидуваат во проце-
сот на подготовки и на продажба на 
претставите. Верувајте ми, не секој 
од театарџиите се нафаќа на овој 
тип работа и не го прифаќа ризикот 
од процес во кој најчесто почнуваш 
без ништо. Како за пример ќе спо-
менам дека за последната вечерна 
претстава „Првин ќе ме земеш, после 
ќе ме...“, покрај продуцентскиот дел, 
ја  презедов и обврската за креација 
и изработка на сценографијата. По 

ходниците во театар ме сретнуваа 
колеги актери со бормашина и со 
четка за боење в рака чудејќи ми се 
на умот што правам во деновите кога 
театарот е затворен. Сепак, да не из-
лезе дека сам го изработив сето, имав 
и помош. Најважното е што Театар 
Комедија ни ја отстапи сцената за 
проби и за изведби. На сите многу 
сме им благодарни за помошта.

Но, верувајте дека не секој актер и 
режисер сака на турнеите сам да ја 
товара, растовара и да ја мести сце-
нографијата. Но, од друга страна, 
тоа значи дека играте во претстава 
за која сами сте го избрале текстот, 
сте ја направиле поделбата, сами сте 
нашле спонзори или вложиле свои 
лични средства и од вас самите зависи 
иднината на продуктот. Често овие 
претстави знаат по многу нешта да 
бидат иновативни, но и да донесат 
одредена дополнителна заработка. Со 
нашите претстави гостуваме по домо-
ви на култура, училишта и по градин-
ки низ цела Македонија. Понекогаш и 
во места каде што првпат се изведува 
театарска претстава, што е вистинска 
радост за локалните жители, но и за 
сите нас како уметници.

� Оваа година е мошне успешна за 
вас. Освен со матичниот театар, 
работите со театар „Крик“, имавте 
две филмски премиери, а неодам-
на беше емитуван и спотот на „Су-
перхикс“ во кој толкувате една од 
главните улоги. 
РИСтОв: Ова е спот за кој, заедно 
сопругата, бевме ангажирани како 
двојка, и сметам дека финалниот 
продукт е нешто поинакво од тоа на 
што сме навикнати да го гледаме во 
музичките спотови. Песната на „Су-
перхикс“ „Луда главо“ од прво слушање 
„ме купи“ и мислам дека спотот само 
дополнително ќе помогне во промо-
цијата на песната. 

� Кои се вашите идни планови? 
РИСтОв: Во моментов работам на 
мојата магистерска претстава по 
режија. Енергијата и мислите ми се 
насочени кон тоа. Со подготовките 
почнавме од пред само неколку дена. 
Во поделбата имам прекрасни акте-
ри. Овој процес ми значи многу и тоа 
што го посакувам е сите ние што сме 
во него, да уживаме во креирањето, 
да бидеме задоволни со финалниот 
продукт и, секако, да имаме многу 
репризи. �

се од смеење, заради сите оние буда-
лаштини и глупости што ги правевме. 
Владееше убава позитивна атмосфера. 
Екипата зад камери е еден неповтор-
лив тим со кој и по завршувањето на 
снимањето продолживме да се дру-
жиме и да комуницираме. Дај Боже сите 
идни филмски проекти да ни се вакви. 

� Филмот е направен по истоимената 
претстава со која пред пет години 
почна со работа театар Комедија. 
актерската екипа е речиси иста. 
актер сте што работи и на сцена и 
на филм. Што ви се допаѓа повеќе, 
што повеќе „ви лежи“?
РИСтОв: Што се однесува до театарот, 
можам слободно за себе да кажам дека 
имам богата театарска биографија. 
Имам сработено и многу телевизииски 
проекти: неколку ТВ-филмови, серии, 
ТВ- приказни, реклами. Што се одне-
сува до играта пред филмска камера, 
исто така, имам искуство во десетина 
краткометражни филмови. „Ах љубов 
моја...“ е мојот прв долгометражен 
филм. Наидувам на многу позитивни 
коментари како за целиот филм така 
и за мојот лик, но тоа не значи дека 
во иднина нешто видно ќе ги про-
мени работите околу моето „често“ 
снимање долгометражни филмови. 
Филмот е мојата прва љубов. Заради 
филмот и посакав да се занимавам со 
оваа професија, но попатно многу го 
засакав театарот, така што најдобро би 
се чувствувал ако ги работам и двете. 
За тоа што повеќе ми „лежи“ немам 
јасен став, ја немам дистанцата, но 
знам дека и двете ги работам со љу-
бов. Мразам кога нѐ класификуваат 
како театарски или филмски актери. 
Сигурен сум дека добриот филмски 
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МаР јаН јО ва НО СКИ Ка КО ЖОРЖ ЖеР МОН вО „тРа вИ ја та“ гИ ОтвО Ра „Мај СКИ те ОПеР СКИ ве Че РИ“

Раз го ва ра ше |  Не ве на По пов ска
Фо то |  Де јан Стан чев ски

на га лакон цер тот по 
по вод 70 го ди ни од 

по сто е ње то на ма ке
дон ска та опе ра беа 

из ве де ни арии, ду е ти, 
тер це ти, квар те ти, ор

ке стар ски и хор ски ну
ме ри од свет ски авто

ри, а јас ја ис пол нив 
ари ја та на „ри го ле то“ 
и квар тет од „ри го ле

то“ на Џу зе пе вер ди

Ри го ле то ми е не ос тва ре на уло га
култуРа

Ма ке дон ска та опе ра и ба лет 
по по вод 70-го диш ни на та 
од Ма ке дон ска та опе ра одр-

жа га ла-кон церт на кој учес тву ваа 
си те пр вен ци, со ли сти и ор ке ста-
рот и хо рот на МОБ. 

Пр ва та про фе си о нал на опер ска 
прет ста ва из ве де на во Ма ке до ни-
ја е „Ка ва ле ри ја ру сти ка на“ на 9 мај 
1947 го ди на. Во под го то вки те и из-
вед ба та учес тву ва ле То дор Ска лов-
ски ка ко ди ри гент и Бран ко По мо-
ри шац ка ко ре жи сер. Хо ро ви те ги 
под го тви ле Пе тре Бог да нов - Коч ко, 
То дор Ска лов ски и Сте фан Гај дов.

Под ди ри гент ска та пал ка на Би се ра 
Чад лов ска и на Иван Еми но виќ, а во 
ре жи ја на Де јан Про шев, на ста пи-
ја: Ана Дур лов ски, Бо рис Тра ја нов, 
Игор Дур лов ски, Сла ви ца Га лиќ – 
Пе тров ска, Вес на Ѓи нов ска - Ил ко ва, 
Ѓор ги Цуц ков ски, Мар јан Јо ва но-
ски, Ри сте Вел ков, Вла ди мир Саз-
дов ски, Сан дра Ми тров ска, Ива на 
Здра вко ва, Ире на Кр сте ска, Дар ко 
Не шов ски, Зла та То шев ска, Ни ко-
ли на Ја нев ска и Ни ко ла Стој чев ски, 
ка ко и хо рот и ор ке ста рот на МОБ.

На кон цер тот беа из ве де ни арии, 
ду е ти, тер це ти, квар те ти, ор ке-
стар ски и хор ски ну ме ри од свет-
ски авто ри. 

Дел од со ли сти те бе ше и ре но-
ми ра ни от ма ке дон ски ба ри тон 
Мар јан Јо ва но ски. Ка ко еден од 
во деч ки те со ли сти на Ма ке дон-
ска та опе ра и ба лет, тој раз ви ва 
бо га та опер ска ка ри е ра на ста-
пу вај ќи во САД, Гер ма ни ја, Ав-
стри ја, Бу га ри ја, Хр ват ска и во 
дру ги зем ји. Пуб ли ка та го па ме ти 
не го ви от из во нре ден на стап во 
лет ни от те а тар „Кри жан ке“ во 
Љуб ља на, во уло га та на прин-
цот Елец киј, во опе ра та „Пи ко ва 
да ма“ од Пе тар Илич Чај ков ски, 
ка де што на ста пи за ед но со опер-
ска та ле ген да ме цо со пра нот Еле-
на Обрас цо ва.

Од лич ни от во кал и умет нич ки от 
та лент на Јо ва нов ски му до не ле 
мно гу број ни на гра ди и приз на-
ни ја во зем ја ва и во странс тво. 
Со не го раз го ва рав ме за не го во то 
пос лед но го сту ва ње во Ка зах стан, 
опе ра та, љу бо вта кон му зи ка та...

� Не о дам на го сту ва вте во опе ра та 
на аста на во Ка зах стан ка де што 
на ста пи вте во уло га та на Скар пи-
ја во опе ра та „то ска“ од Џа ко мо 
Пу чи ни, во ори ги нал на та про-

дук ци ја на ми лан ска „Ска ла“, под 
ди ри гент ско водс тво на ита ли јан-
ски от ма е стро Џу зе пе аква ви ва, а 
со ре но ми ра на та опер ска пе ви ца 
Жу пар габ ду ли на во нас лов на та 

уло га. Ка же те ни не што по ве ќе за 
ова искус тво...
јО ва НО СКИ: Точ но та ка, на 6 април на-
ста пив во глав ни от град на Ка зах стан, 
Аста на, ка де што ја играв уло га та на 
Скар пи ја во опе ра та „То ска“ од Џа ко мо 
Пу чи ни. Мо рам да приз на ам де ка за ме-
не ова бе ше го лем пре диз вик и го ле мо 
искус тво би деј ќи за прв пат на ста пу-
вам во еден ва ков те а тар и во оп што во 
таа др жа ва. Ова го ка жу вам од про ста 
при чи на што, на ви сти на, лу ѓе то та му 
ра бо тат на ед но мно гу ви со ко про фе-
си о нал но ни во. Оваа прет ста ва, на ви-
сти на, изг ле да ше гран ди оз но за тоа 
што це ла та сце на бе ше на пра ве на од 
ма сив но др во, сли ки те што беа на сце-
на беа рач но сли ка ни, бу квал но до де-
таљ, нај мал де таљ се бе ше ос мис ле но. 
Сце но гра фи ја та и ко сти мо гра фи ја та 
бе ше про дук ци ја на ми лан ска та „Ска-
ла“, а ре жи сер на оваа прет ста ва бе ше 
нај до бри от ре жи сер на си те вре ми ња, 
ма е стро Фран ко Дзи фе ре ли. Ин те ре-
сен е и фа ктот што Аста на е град што 
е соз да ден пред осум на е сет го ди ни, а 
Опе ра та е из гра де на пред три го ди ни 
и е ед но огром но зда ние со го ле мо и 
пре у ба во гле да ли ште. 

� Ка ко те чеа под го то вки те за прет-
ста ва та, про би те, ка ква бе ше со ра-
бо тка та со ко ле ги те во аста на?
јО ва НО СКИ: Про би те беа мно гу ин-
тен зив ни, бу квал но од са мо то сле-
ту ва ње на ави о нот јас бев на про ба, 
по што сле ду ваа по две ин тен зив ни 
про би се кој ден, сè до де нот на прет-
ста ва та. Ко ле ги те и це ли от aнсамбл 
беа од лич ни, бев мно гу до бро при фа-
тен од нив та ка што сум вос хи тен од 
нив на та кул ту ра и про фе си о на ли зам. 
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Пишува |  Сотир Костов 

откритие понадмоќно од мудроста и од филозофијата

БРенД концеПтИ 

„Музиката им дава душа на 
универзумот, крилја на умот,

 лет на имагинацијата и  
шарм на животот за сѐ“

Платон

Прет ста ва та по ми на од лич но, имав 
чест да пе ам со та мош ни те со ли сти 
и нив на та нај до бра пе ви ца, Жу пар 
Габ ду ли на, ко ја ја тол ку ва ше нас лов-
на та уло га. Пуб ли ка та нѐ ис пра ти го 
го ле ми ова ции и тоа за ме не бе ше по-
себ но до жи ву ва ње би деј ќи јас ни ко-
гаш до се га не сум имал та ков ап ла уз 
ка ков што до бив та му. На прет ста ва та 
при сус тву ва ше aмба са до рот на Ре пуб-

ли ка Ма ке до ни ја во Ка зах стан, Или ја 
Псал ти ров со сво ја та со пру га, но и ам-
ба са до ри те на Гр ци ја, Тур ци ја, ка ко и 
ми ни стри во Вла да та на Ка зах стан....

Сме там де ка со овој мој на стап во опе-
ра та во Астанa ја прет ста вив Ма ке до-
ни ја во нај до бро свет ло, а, се раз би ра, 
и ку ќа та во ко ја ра бо там, Ма ке дон ска 
опе ра и ба лет. Се на де вам де ка ова не-
ма да би де прв и пос ле ден мој на стап 
во оваа опер ска ку ќа и се на де вам на 
на та мош на со ра бо тка и на за ед нич ки 
про е кти ме ѓу МОБ и опе ра та на Аста на.

� По вра ќа ње то, по втор но го сту ва ње, 
овој пат во Бу га ри ја, а на ста пи вте 
на опер ски от га ла-кон церт на МОБ. 
Со што ќе се прет ста ви те и зо што ги 
из бра вте ток му овие де ла?
јО ва НО СКИ: По вра ќа ње то од Аста на 
дру ги от ден за ми нав во Бур гас ка де 
што на 11 април на ста пив во уло га та 
на Жорж Жер мон во опе ра та „Тра ви-
ја та“ од Џу зе пе Вер ди. Сле ден на стап 
е га ла-кон цер тот по по вод 70 го ди ни 
од по сто е ње то на Ма ке дон ска та опе ра.

На ста пив  во уло га та на Жорж Жер мон 
во пре ми ер но то из да ние на „Тра ви ја-
та“ на МОБ, на све че но то отво ра ње на 

„Мај ски опер ски ве че ри“, а на 13 мај ќе 
на ста пам ка ко Фи га ро во „Се вил ски от 
бер бер“ од Џо а ки но Ро си ни.

На га ла-кон церт по по вод 70 го ди ни 
МОБ ја ис пол нив ари ја та на „Ри го ле-
то“ и квар тет од „Ри го ле то“ на Џу зе пе 
Вер ди. Оваа уло га на Ри го ле то ми е 
ед на од не ос тва ре ни те уло ги, кои ги 
са кам и се на де вам де ка на ско ро ќе 
ја ис пол нам. 

� Ко ја опер ска уло га би ја изд во и ле 
ка ко најб ли ска на ва ши от сен зи-
би ли тет?
јО ва НО СКИ: Искре но да ви ка жам по 
при ро да сум мно гу строг и прин ци-
пи е лен, сум ис пе ал по ве ќе од два е сет 
глав ни уло ги, та ка што најм но гу ми 
од го ва ра ат та кви уло ги ка ква што е 
уло га та на Скар пи ја во „То ска“, но, мо-
же би, ко га ќе се за мис лам најм но гу ја 
са кам уло га та на гроф Лу на од опе ра та 
„Тру ба дур“ на Џу зе пе Вер ди. 

Зна е те, кај нас, опер ски те умет ни ци е 
мно гу те шко да се ре ши ме ко ја уло га 
најм но гу ни од го ва ра за тоа што се ко ја 
но ва прет ста ва и уло га но сат но ви мис-
ле ња, тех нич ки и сцен ски те шко тии, 
му зи кал но и во кал но сов ла ду ва ње... �

Популарната култура не е кохерен-
тен поим, нема органска целина 
и е изложена на промени. Истото 

важи за музиката. Есејот за музиката 
како бренд го почнувам со зборовите 
на големиот композитор и лидер на 
својата група Дјук Елингтон: „Музика-
та е најстариот ентитет. Опсегот на 
музиката е огромен и неограничен. 
Што ви значи вам музиката? Што би 
биле вие без неа?“ Легендарниот мајс-
тор на џезот, дефинитивно, е во право 
– без музика животот наш ќе загуби 
секаква смисла, и затоа таа, музиката, 
многу ни значи. Инаку, музиката е еден 
многу стар јазик: од праисториските 
имитации на животните што ги ловел 

човекот, преку приспивните песни со 
кои ги заспиваме децата, до прекрас-
ните ноти на класичната музика, за-
носните звуци на џезот и на блузот 
и лудиот ритам на рок и на поп-му-
зиката. Така, денес нема човек што 
не ужива во звуците на класичната 
музика, во џез, блуз, мјузикл, рокенрол, 
рок, поп, фолк, панк, хеви-метал, фил-
мска музика. Без разлика дали станува 
збор за пеење, ракоплескање или за 
ритмичко удирање, музиката секогаш 
се користела за прослава, славење, за 
изразување тага и радост, за собирање 
на воените трупи или за да се исплаши 
непријателот. Поради нејзината голе-
ма важност и сеприсутност, таа со тек 
на времето и самата станува бренд. 
Брендови се и тие што ја изведуваат. 
Две во едно. Етаблирањето на бренд, 
кој „им пее» на потрошувачите, созда-
вањето бесмртна лојалност и негово 
страсно следење, може да се постигне 
следејќи ги примерите од еден бизнис, 
кој, буквално, пее за висока профи-
табилност. Некои рокенрол-групи и 
соло-пејачи како што се „Ју ту“, „Џон 
Бон Џови“, „Битлс“, „Ролинг стоунс“, 

„Дип прпл“, „Еј-Си/Ди-Си“, „Аеросмит“, 
Мадона и Елтон Џон се симпатични 
и за двата пола, симпатични им се на 
голем број старосни групи - од генера-
цијата Y до бејби-бум генерацијата - 
како и за луѓе од најразлични етнички 
средини. Разликите меѓу успешните 
брендови и бендовите е многу мала, 
исто како што е мала разликата меѓу 
нивните имиња - се разликуваат само 
според една буква (бренд-бенд). До-
колку еден рокенрол-бенд може да 
предизвика емоционална реакција 
што ги претвора потрошувачите во 
обожаватели, како може овој процес 
да биде разбран и како може нивна-
та „тајна” да биде разоткриена и ис-
користена во малопродажбата и од 
трговците или од кој било друг што е 
вклучен во процесот на задоволување 
и на одушевување на потрошувачите?

Размислете што се случува кога Бјонсе, 
„Ју ту“, Мадона, „Еј-Си/Ди-Си“, Ријана, 
или „Ролинг стоунс“ ќе се појават на 
сцената пред публика од педесет или 
сто илјади луѓе. Обожавателите врес-
каат додека главниот пејач се прибли-
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бренд кОнцепти 

mузиката како бренд
„Музиката им дава душа на 

универзумот, крилја на умот,
 лет на имагинацијата и  
шарм на животот за сѐ“
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Популарната култура не е кохерен-
тен поим, нема органска целина 
и е изложена на промени. Истото 

важи за музиката. Есејот за музиката 
како бренд го почнувам со зборовите 
на големиот композитор и лидер на 
својата група Дјук Елингтон: „Музика-
та е најстариот ентитет. Опсегот на 
музиката е огромен и неограничен. 
Што ви значи вам музиката? Што 
би биле вие без неа?“ Легендарниот 
мајстор на џезот, дефинитивно, е во 
право – без музика животот наш ќе за-
губи секаква смисла, и затоа таа, музи-
ката, многу ни значи. Инаку, музиката 
е еден многу стар јазик: од праисто-
риските имитации на животните што 

ги ловел човекот, преку приспивните 
песни со кои ги заспиваме децата, до 
прекрасните ноти на класичната му-
зика, заносните звуци на џезот и на 
блузот и лудиот ритам на рок и на поп-
музиката. Така, денес нема човек што 
не ужива во звуците на класичната 
музика, во џез, блуз, мјузикл, рокенрол, 
рок, поп, фолк, панк, хеви-метал, филм-
ска музика. Без разлика дали станува 
збор за пеење, ракоплескање или за 
ритмичко удирање, музиката секогаш 
се користела за прослава, славење, за 
изразување тага и радост, за собирање 
на воените трупи или за да се исплаши 
непријателот. Поради нејзината голе-
ма важност и сеприсутност, таа со тек 
на времето и самата станува бренд. 
Брендови се и тие што ја изведуваат. 
Две во едно. Етаблирањето на бренд, 
кој „им пее» на потрошувачите, созда-
вањето бесмртна лојалност и негово 
страсно следење, може да се постигне 
следејќи ги примерите од еден бизнис, 
кој, буквално, пее за висока профита-
билност. Некои рокенрол-групи и со-
ло-пејачи како што се „Ју ту“, „Џон Бон 
Џови“, „Битлс“, „Ролинг стоунс“, „Дип 

прпл“, „Еј-Си/Ди-Си“, „Аеросмит“, Ма-
дона и Елтон Џон се симпатични и за 
двата пола, симпатични им се на голем 
број старосни групи - од генерацијата 
Y до бејби-бум генерацијата - како и за 
луѓе од најразлични етнички средини. 
Разликите меѓу успешните брендови 
и бендовите е многу мала, исто како 
што е мала разликата меѓу нивните 
имиња - се разликуваат само според 
една буква (бренд-бенд). Доколку еден 
рокенрол-бенд може да предизвика 
емоционална реакција што ги претво-
ра потрошувачите во обожаватели, 
како може овој процес да биде разбран 
и како може нивната „тајна” да биде 
разоткриена и искористена во мало-
продажбата и од трговците или од кој 
било друг што е вклучен во процесот 
на задоволување и на одушевување 
на потрошувачите?

Размислете што се случува кога Бјонсе, 
„Ју ту“, Мадона, „Еј-Си/Ди-Си“, Ријана, 
или „Ролинг стоунс“ ќе се појават на 
сцената пред публика од педесет или 
сто илјади луѓе. Обожавателите вре-
скаат додека главниот пејач се прибли-
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жува кон нив по сцената, навиваат при 
почетните звуци од своите омилени 
мелодии, викаат, играат, скокаат и 
играат рок со часови. Моќта на музи-
ката е неспорна,  лојалноста кон тие 
што ја создаваат е ненадминлива, а 
лекциите што можат да се научат од 
сето тоа во врска со однесувањето на 
потрошувачите се бесконечни. И што 
е музичкиот бренд? Тоа е повеќе од 
лојалност, создавање обожаватели 
што пеат и трошат пари на концерти 
и на плочи, касети и на цедеа. Ако ги 
разгледаме најуспешните музички 
случувања во последните пет деце-
нии, ќе ни стане јасно дека тие не само 
што создале група потрошувачи, туку 
создале и обожаватели - луѓе што се 
подготвени да чекаат ред со часови 
за да го купат најновиот компактен 
диск од својата омилена група и кои 
се подготвени да дадат стотици дола-
ри за да купат карти за концерт. Иако 
сите бизнис-компании денеска имаат 
муштерии, само најуспешните од нив 
имаат обожаватели. Зошто се јавува 
интересот за создавање обожаватели? 
Заради ефектот што го имаат поведе-
нието и однесувањето при купувањето 
врз долгорочната продажба и нивото 
на профит. Накратко, потрошувачите 
купуваат од голем број малопродаж-
ни фирми и избираат од голем број 
брендови, често под влијание на мо-
ментното намалување на цената или 
под влијание на некој друг вид промо-
ции. Голем број од големите компании 
трошат сѐ повеќе пари во обид да ги 
придобијат муштериите со префинет 
вкус (чијашто тенденција да купуваат 

еден ист бренд може, во најдобра рака, 
да се опише како спорадичен), отколку 
што се трудат околу лојалните или 
околу честите купувачи. Пријателите 
(лојалните потрошувачи) покажуваат 
тенденција кон купување одредени 
брендови и најчесто купуваат во точ-
но определени продавници - најчесто 
заради доброто претходно искуство 
или, можеби, заради рекламирањето, 
кое создало симпатија кон брендот. 
Програмите на лојалност им помог-
наа на фирмите за малопродажба и 
на компаниите да го унапредат својот 
меѓусебен однос со потрошувачите и 
да ги модификуваат своите навики на 
купување само еден бренд.

Обожавателите, пак, од друга стра-
на, покажуваат лојалност од друг тип 
барајќи специфични брендови, купу-
вајќи единствено од одредена фирма 
за малопродажба, воопшто не раз-
мислувајќи за другите алтернативи. 
Обожавателите инвестираат време, 
внимание, енергија, емоции и пари 
во градењето и во одржувањето на 
својата врска со брендот и овие силни 
емоционални врски меѓу компаниите 
и потрошувачите е тешко, ако не и 
невозможно да се раскинат од страна 
на трети лица. Обожавателите се, исто 
така, и гласни - тие не само што им 
кажуваат на другите за својот оми-
лен бренд, туку и ги регрутираат да го 
купуваат тоа што тие го купиле и да 
купуваат таму каде што купуваат тие. 
Потрошувачите и приврзаниците мо-
жат подобро да се опишат во врска со 
фреквенцијата на однесување, додека 

обожавателите во врска со емоционал-
носта и со интензитетот на однесу-
вањето. Обожавателите не пијат кафе, 
тие копнеат по „Старбакс“. Обожава-
телите не возат автомобил или мо-
тоцикл, тие пилотираат „мини купер 
(Mini Cooper) или „харли дејвидсон“ 
(Harley-Davidson). Како што покажу-
ваат легендарните рок-бендови, како 
„Битлс“, „Ролинг стоунс“, „Лед цепелин“, 
„Пинк флојд“, „Квин“, „Нирвана“, „Дип 
парпл“, „Ју ту“ и многу други, созда-
вањето праведност кај брендовите не 
претставува статичен концепт, ниту, 
пак, маркетиншка цел. Попрецизно, 
тоа претставува динамичен процес, кој 
бара брендовите да бидат вклучени во 
разговор со муштериите. Овој тип дво-
насочна врска подразбира заеднички 
трансфер на информации, од брендот 
кон муштеријата и од муштеријата 
кон брендот. Но, врската меѓу брен-
дот и обожавателот е нешто повеќе 
од проток на информации. Тоа нешто 
повеќе се емоциите, што значи тоа не 
е обичен проток на информации, туку 
емоционален проток на информации. 
Преку нив легендарните бендови ста-
нуваат легендарни брендови. Истото 
важи и за соло-пејачите. Исто како и 
кај другите видови брендови. Само 
неколку брендови на производи тра-
ат толку долго што заслужуваат да 
се наречат легендарни. И покрај тоа 
што не се ексклузивни за светот на 
производите и на трговијата, во све-
тот на музиката постои изобилство 
од легенди. Од Бах („Човекот од кој 
произлегува вистинската музичка 
мудрост“, Јозеф Хајдн), Моцарт („Му-

зиката не е во нотите, туку во ти-
шината меѓу нив“), Бетовен („Оваа 
музика не е за вас, таа е за идните 
поколенија“, Бетовен за своите со-
временици), преку Брамс (чијашто 
музика ги пречекорува вековите) до 
Френк Синатра, Елвис Присли, Глен 
Милер и Луис Армстронг - Сачмо (кој 
ги урна расистичките пречки и ја де-
финираше ерата на музиката) - умет-
ниците во голема мера се поврзуваа 
со луѓето и помагаа во оформувањето 
на културата.

Тука може да го споменеме и Елвис - 
кој докажува дека уметникот може и 
да почине, а легендарниот бренд да 
продолжи да живее и и понатаму да 
предизвикува интерес и да продолжи 
да се продава, да се продава и да се 
продава. Легендата Елвис, како и ле-
гендите Френк Синатра и Б.Б.Кинг се 
сѐ уште омилени кај голем број најраз-
лични луѓе со децении. Тоа важи и за 
Џон Ленон, Еди Марфи, Мајкл Џексон. 
Ваквиот тип долгорочно присуство 
на пазарот е зачудувачко, особено 
земајќи го предвид фактот дека тоа 
што е актуелно еден ден, е заборавено 
следниот ден. Прашањето е како да 
се создаде бренд што ќе биде довол-
но силен и ќе остане популарен кај 
потрошувачите со текот на времето 
- особено во време на константниот 
јуриш на нова конкуренција, воору-
жена со нови промотивни и со нови 
комуникациски кампањи дизајнирани 
за крадење на вниманието и на лојал-
носта. Интензивниот поглед на музич-
ката индустрија нѐ доведува до некои 

заклучоци. Неколку најчести теми или, 
ако преферирате, лекции, произле-
гуваат од една детална анализа во 
врска со тоа зошто некои бендови се 
сѐ уште успешни со децении и зошто 
повеќето од нив имале само неколку 
хит-песни и паднале во заборав. Иако 
како резултат на истражувањата на 
легендарните рок-бендови произле-
гуваат цела дузина стратегии, некои 
од пресудните принципи добиени 
преку анализите на кариерата на 
„Битлс“, Елтон Џон, „Ролинг стоунс“, 
Елвис Присли и Мадона се: 

• Емоционалната поврзаност ги 
претвора потрошувачите во обо-
жаватели;

• Одржувањето и приспособувањето 
на постојните брендови е најчесто 
попрофитабилно отколку созда-
вањето нови брендови; 

• Легендарните брендови се разви-
ваат за да останат културно соод-
ветни;

• Страста и енергијата создаваат 
брендови што се прифаќаат од 
страна на луѓето; 

• Да се биде најдобар најчесто значи 
да се зајми од најдобрите; 

• Припадниците на бејби-бум гене-
рацијата го управуваат поголемиот 
дел од побарувачката на пазарот.

Маркетиншки агенции што се оби-
дувате да создадете легендарни 
брендови - брендови што ќе станат 
дел од  вообичаениот тек на култу-
рата - обрнете внимание. Славните 

рок-ѕвезди постигнале успеси на на-
чин што е карактеристичен кај само 
мал број брендови. Тие покажале го-
лема страст за тоа што го работеле 
и пред публиката тоа го изразиле со 
голема енергија. Значи, успешните 
брендови проектираат енергија и 
страст - некои проектираат повеќе 
од едното, отколку од другото. „Вик-
ториjас сикрет“ (Victoria’s Secret) 
емитира интимна форма на страст, 
додека „Најк“ (Nike) проектира страст 
за вежбање и за физичка активност. 
Извршниот директор на „Старбакс“, 
Хауард Шулц (Howard Schultz) e „за-
греан“ за кафе. „Валмарт“ се „загре-
ани“ за своите потрошувачи и за 
тоа како да им обезбедат најдобра 
вредност за нивните пари. Енергија-
та и страста, најверојатно, ја играат 
својата најголема улога кај персонал-
ното брендирање. Доколку некој ве 
замоли да го опишете „брендот на-
речен Вие“ што би рекле? Како би ве 
опишале другите луѓе? Дали самите 
вие проектирате енергија и страст 
или се обидувате да ја „исцицате“ од 
другите луѓе? Без разлика дали ги 
разгледувате овие прашања од лич-
ни или од професионални побуди, 
вашиот бренд има влијание врз тоа 
дали другите луѓе сакаат да го поми-
нуваат своето време со вас или дали 
сакаат да работат со вас. прашајте 
се самите себеси со кого би сакале 
да се дружите - со некој што се жали 
по цел ден, кој се самосожалува, кој 
е летаргичен и, општо земено, ком-
плетно негативен, или со некој што 
се смее, зрачи со позитивна енергија 
и изгледа како да ужива во животот? 
Иако одговорот на ова прашање е по-
веќе од очигледен, изненадувачки е 
колку луѓе го одбираат персоналниот 
бренд што се фокусира на првоспоме-
натите карактеристики, во споредба 
со второспоменатите. Но, тоа е само 
избор – личен и поединечен, кој е ре-
лативен и променлив. За разлика од 
ова, апсолутно е во право  глувиот 

музички гениј, Лудвиг ван Бетовен, 
кога констатирал дека музиката е 

откритие понадмоќно и од муд-
роста и од секоја филозофија. �

„Музиката е радост...  
поради ова луѓето не можат 

без музика“

Мисла од филозофијата  
на конфучиј
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Свадби на роднини, пријатели, колеги, кои во 
моментот ќе ве стават во мала финансиска криза, но 
тоа е ништо во споредба со радоста и со славењето 
на почетокот на новиот животен период

СваДБеНа ПРОлет

Koга две златни души ќе се спојат

Пишува |  Марина Костовска

милена антовска и Гордан Станковски
Миленичка-
та на си те 
ре довни гле-
дачи на ут-
ринска про-
грама вели 
дека ова е 
најубавиот 
пе риод во 
неј   зиниот 
живот. Пок-
рај тоа што 
се заколнаа 
на вечна љу-
бов, Милена 
и Гордан го 

очекуваат нивното прво дете. Водителката и 
нејзиниот избраник се свршија зимава, по 
само неколку месеци врска, период во кој и 
двајцата сфатија дека покрај себе го имаат 
вистинскиот сопатник.

Двојката прво се венча во манастирот „Св. 
Јован Бигорски“, а свадбената веселба ја ос-
тавија за неколку дена подоцна. На големиот 
прием присуствуваа сите колеги на Милена 
од нејзината матична куќа „Канал 5“, а првиот 
танц им го отвори Лидија Кочовска, која им 
ја запеа  „Ти си тој“.

Со свадбените обврски веќе зад нив, пред 
идните родители е  период со подготовки 
за новиот член на семејството, малата Лана.

�  Не знам што ме очекува, но највозбудена 
сум на свет – ни откри Милена.

Сцена

Постои период во животот на секој 
млад човек кога го зафаќа свад-
бен вител. Еден од друштвото по-

влекува нога, па следуваат и другите. 
Свадби на роднини, пријатели, колеги, 
кои во моментот ќе ве стават во мала 
финансиска криза, но тоа е ништо во 
споредба со радоста и со славењето на 
почетокот на новиот животен период. 

Иако според Државниот завод за ста-
тистика, август  е месецот во кој се 
склучуваат најголем број бракови во 
Македонија, воедно и бележи најмал-

ку разводи, пролетта е вистинскиот 
почеток на овој љубовен бум. Според 
христијанските традиции, свадбени-
те прослави се избегнуваат за време 
на големиот велигденски пост, па од 
Велигден веќе почнуваат да пристигну-
ваат првите свадбени покани. 

Во последните неколку години ма-
кедонската естрада доживуваше беј-
би-бум, но се чини2017 година станува 
година на свршувачките. Во само не-
колку дена бевме сведоци на неколку 
вакви убави вести.

Покрај свадбите, периодов 
чаршиските муабети се 
редеа и на сметка на но-
вата прва дама на Фран-
ција, која се покажа како 
поинтересна за јавноста 
отколку самиот претсе-
дател. Тоа што Брижит 
Макрон Троње е 24 годи-
ни постара од својот со-
пруг Емануел Макрон не 
можеше и овде да остане 
без коментари.

Дами што ја ставаат љубо-
вта пред годините имаме и 
овде. Тие ги уриваат  бал-
канските стереотипи и кон-
зервативни размислувања 
и отворено признаваат дека 
сакаат помлади мажи. 

� мелита Ракичевиќ
Мели никогаш не се гриже-
ла што вели чаршијата, па 
пред некој ден пред сите го 
покажа помладото момче. 
Се работи за битолчанецот 
Виктор, со кого водителка-
та е во врска повеќе од две 
години. Иако не се знае не-
говата точна возраст, очиг-
ледно е дека тој е многу 
помлад од Мелита.

� лила 
Таа како да не старее. Го-
дините немаат влијание 
ни на изгледот ни на ду-
хот на Лила Филиповска. 
Водителката веќе некое 
време е во врска со Стефан 
Стоилов, помладиот брат 
на ракометниот репрезен-
тативец Стојанче. Иако не 
изгледа така, Лила во ок-
томври наврши 45 години, 
додека Стефан има 28.

� калиопи
Разликата во годините 
не беше пречка пејачката 
прво да биде во врска, а 
потоа и седум години да 
помине во брак со Васил 
Зафирчев. Калиопи, која 
годинава ќе заокружи 50 
години, е постара од акте-
рот 14 години. �

каролина Гочева и михаил корубин
„Конечно, ќе се мажи“, зборо-
ви што, веројатно, ја нервира-
ат секоја девојка, a, како што и 
самата Каролина признава, неа 
најмногу. Не постои друг, чијшто 
приватен живот е толку многу 
коментиран од јавноста, а сега, 
по толку озборувања, шпекула-

ции и шеги, македонското девој-
че отворено кажа пред светот: 
Да, ќе се мажам.

Избраникот на Каролина Го-
чева е Михаил Корубин, трета 
генерација сликар од познатото 
уметничко семејство, кој ужива 

и во создавање музика. Прија-
телите на Каролина коменти-
раат дека 37-годишната пејачка 
,конечно, ја пронашла својата 
сродна душа.

� На среќата ѝ нема крај. Ќер-
ка, да сте вечни, насмеани, 
бескрајни насмевки. Tи ја за-
служуваш најголемата среќа 
на овој свет, една од некол-
куте светли и убави ликови 
во мојот живот. Среќна што 
те имам, топлина во душата 
– прва честиташе Весна Петру-
шевска-Бејби.

� уште на ланскиот роденден 
на Михо знаев дека сте созда-
дени  еден за друг, се гледа-
ше по сјајот во очите. Многу 
сум среќна другарке моја за 
вас, заслужи ваква среќа и 
ваков човек до себе, по толку 
премрежиња. Среќата кога-то-
гаш доаѓа и вреди да се чека 
вистинската љубов – вели во 
честитките за среќната двојка 
Елена Ристеска.

� Koга две златни души ќе се 
спојат – коментира Цаци Па-
ковска.

Корубин го одбра градот на 
љубовта и на уметноста за да ја 
побара раката на својата сакана, 
а веста за нивната свршувачка 
барем на кратко ни ги тргна мис-
лите од политиката.

нина Јанева и  
александар николовски
Кога Нина би пишувала авто-
биографија, би си ја нарекла 
„Отворен круг“ , според неа, за-
ради верувањето дека секој си 
е кројач на сопствената судби-
на и секој е господар на своите 
одлуки.

Последната одлука на маке-
донската пејачка е да му каже 
„да“ на своето  момче. Нина 
вели дека знаела дека Алек-
сандар е вистинскиот уште од 
првиот ден.

Двојката е заедно една и пол 
година, а само неколку месеци 
по соединувањето решиле да 
живеат заедно. На социјалните 
мрежи веста за нивната свршу-
вачка ја сподели колешката и 
другарка на Нина, Наде Талев-
ска, која вели „не можам да 
си ја соберам насмевката од 
среќа за нив“.
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СтРаНцИ вО МаКеДОНИја

заб ди ел ме и ја е мом че од ел Сал ва дор кое од 2014 го ди на 
жи вее во ма ке до ни ја, охрид. од лу ка та да дој де и да жи вее 
во ма ке до ни ја ја до нел по ра ди не го во то сти пен ди ра но обра
зо ва ние кое го до бил од на ша та зем ја. заб ди ел за „ре пуб ли
ка“ откри ва де ка најм но гу се пла шел да ли ќе се при вик не на 
кли ма та што ќе ја за тек не ов де би деј ќи до а ѓа од зем ја ка де 
што по сто ја но е ле то. Тој ов де прв пат ви дел снег, но, исто та
ка, ов де прв пат се по чув ству вал и без бе ден. ве ли де ка топ ли
на та што ја до би ва од при ја те ли те во ма ке до ни ја му соз да ва 
чув ство де ка оваа зем ја е не го ви от втор дом

Пишува | Кристина Николова - Кузмановски

� Ко га прв пат дој до вте во Ма ке-
до ни ја?
заБ ДИ ел: Бе ше 2014 го ди на и јас 
бев мно гу нер во зен би деј ќи ни ко гаш 
по ра но не мав жи ве е но во Евро па. И 
спо ред ма ло то истра жу ва ње кое го 
имав на пра ве но прет ход но, сфа тив 
де ка ќе би де го ле ма про ме на за ме-
не. Пр во то за што бев за гри жен бе ше 
вре ме то би деј ќи во Ел Сал ва дор це ла 
го ди на е ле то, не ма есен, не ма зи ма. 
Со ме не по не сов мно гу об ле ка за да 
се оси гу рам де ка ќе ми би де до вол-
но топ ло. Со те кот на вре ме то ка ко 
чо век кој цел жи вот жи ве ел со лет ни 
тем пе ра ту ри, се га ужи вам во зи ма та 
мно гу по ве ќе. Де нес ја са кам зи ма та 
по ве ќе од ле то то.

Пр ви от лет од Ел Сал ва дор до Ма ке-
до ни ја ми тра е ше око лу два де на. Од 
мо мен тот ко га ги ви дов пла ни ни те, 
ни зи ни те на Ма ке до ни ја поч нав да 
чув ству вам воз бу да. Од на чи нот на кој 
изг ле даа дрв ја та, до поч ва та под мо и те 
но зе, сѐ бе ше по и на ку. Мно гу по и на кво 
од до ма. Бев пре сре ќен, из не на ден и 
за ин три ги ран од си те раз лич ни ра бо-
ти кои ги ви дов.

За ме не сѐ бе ше но во, по раз лич но, 
ду ри ми се до па ѓа ат га вра ни те на 
ули ци те, ка ко е из гра де но Скоп је, 
при ро да та на о ко лу...

Не мо же те да го за мис ли те мо јот лик 
ко га прв пат во жи во тот ви дов снег. 
Тоа бе ше ед на од нај у ба ви те ра бо ти 
што мо и те очи ги ви де ле и мо и те ра-
це ги до пре ле. Тол ку сту ден, а во исто 
вре ме не жен и ти вок. Жи ве ам во Ох-
рид и снеж ни те де но ви во овој град 
се нај среќ ни те де но ви по ми на ти за 
ме не ов де. По крај де нот ко га мо ја та 
при ја тел ка Адри ја на ми на ти от Бо жик 
дој де ду ри од Ел Сал ва дор во Ма ке до-
ни ја за да ме по се ти.

� До а ѓа те од зем ја со по и на ква тра-
ди ци ја и кул ту ра од Ма ке до ни ја. Бе-
ше ли те шко да се прис по со би те на 
на чи нот на жи вот ов де?
заБ ДИ ел: Ел Сал ва дор е уба ва зем-
ја, но има и мно гу не до ста то ци кои, 
за жал, се се којд не вие на лу ѓе то што 
жи ве ат та му. Еден од нај го ле ми те не-
до ста то ци во таа зем ја е кри ми на лот. 
Та му ни ко гаш не се чув ству ва те без бе-

ден. На при мер, ко га ко ри сти те ја вен 
пре воз, ве сле ди стра вот да не ве на-
пад нат ло кал ни те бан ди или „ма ре ро“ 
ка ко што ние ги на ре ку ва ме. Кра де ње 
на па рич ни кот или на мо бил ни от те-
ле фон е се којд не вие кај нас. За ме не 
бе ше мно гу чуд но да се на вик нам де-
ка мо жам но ќе сло бод но да ше там по 
ули ци без да чув ству вам страв. Бе ше 
на ви сти на уба во чо век да има мож ност 
да се адап ти ра на та ков жи вот.

Дру га ра бо та што на ви сти на ме из не-
на ди е сла ве ње то на Бо жик и на Но ва 
го ди на. Би деј ќи во Ел Сал ва дор жи ве ат 
по ве ќе ка то ли ци, се из не на див што ов-
де за вре ме на Бо жиќ не се при го тву ва 
ми сир ка или по ве че ра та не ма тра ди-
ци ја на не бо да се гле да ат ог но ме ти. 
Ду ри и хра на та, му зи ка та, па и са ми от 
ден по и на ку се од бе ле жу ва од на чи нот 
на кој јас бев на вик нат. Не бе ше те шко 
да ги при фа там но ви ни те. Би деј ќи на 
тој ден лу ѓе то ов де ти пру жа ат по и-
на кво чув ство кое ти овоз мо жу ва да 
ја по чув ству ваш се меј на та топ ли на. 
Ту ка е и ја зи кот кој и де нес ми соз да ва 
те шко тии за вре ме на мо јот пре стој 
ов де. Раз би рам, но сѐ уште ми е те шко 
да се изра зам це лос но на ма ке дон ски, 
но ре шен да на у чам.

Во ма ке до ни ја прв пат се по чув ству вав без бе ден
� Да ли Ма ке дон ци те зна ат да по да-
дат ра ка ко га е по треб но?
заБ ДИ ел: Це ло вре ме го пра ват тоа. 
Спо ред ме не, Ма ке дон ци те се нај до-
бри те лу ѓе во све тот. Ду ри до бив по-
мош од ста ра гос по ѓа ко ја не ме раз-
би ра ше по ра ди ја зи кот што точ но ми 
тре ба, но не се отка жа и на крај нај де 
на чин и ми по мог на. Ду ри и без при чи-
на ми по да ри и ја бол ко што на ви сти на 
при јат но ме из не на ди.

� Да ли ви се до па ѓа ма ке дон ска та 
тра ди ци о нал на куј на?
заБ ДИ ел: Да, ја обо жу вам ма ке дон-
ска та хра на. Оми ле ни ми се ај ва рот, 
сар ма та, тав че-грав че. И не мо жам да 
би дам сто про цент но си гу рен да ли се 
ма ке дон ски, но мно гу са кам ќе ба пи. 
Дру га та хра на во ко ја ужи вам ту ка е 
бу ре кот, тол ку ед но ста вен, а мно гу 
вку сен. Ме по тсе ту ва на ја де ње то кое 
го има и кај нас во Ел Сал ва дор, го ви-
ка ме пу пу сас. И тој, исто та ка ка ко и 
бу ре кот ов де, се ја де во се кое вре ме 
од де нот.

� Има те ли сло бод но вре ме за да ја 
истра жи те Ма ке до ни ја? Кое е ме сто-
то кое, спо ред вас, се кој што до а ѓа 
ов де тре ба да го по се ти?
заБ ДИ ел: По ра ди уни вер зи тет ски те 
об вр ски, јас на ви сти на не мам мно гу 
вре ме за да ја истра жам Ма ке до ни-
ја. Но, ми на та та го ди на во де кем ври 
на по се та ми дој де мо ја та нај до бра 
дру гар ка и имав ме цел ме сец за да 
ѝ по ка жам кол ку што мо жам од уба-
ви ни те на Ма ке до ни ја. Ви дов ме сѐ 
што мо же да по ну ди Охрид, ги по се-

тив ме Стру га и Скоп је. Имав ме план 
и да оти де ме во Ма вро во, но ни бе ше 
кра тко вре ме то. На ју ба ва ми е Ма тка 
во Скоп је, ма ке дон ски те се ла и ре ка-
та Дрим во Стру га, ко ја е на ви сти на 
пре крас на. Се ка ко ту ка е и Охрид, кој 

е ве ли чес твен, има тол ку мно гу ме ста 
да се ви дат и до жи ве ат во овој град. 
На ви сти на не мо жам да од во јам што 
ми е оми ле но во Охрид за тоа што е 
со вр шен. Мо ја та при ја тел ка го за са ка 
исто кол ку и јас, ве ли де ка и не до сти-
га и са ка по втор но да се вра ти. 

� Да ли ви не до сти га ва ша та род на 
зем ја?
заБ ДИ ел: Да. Ка ко и на си те што 
до а ѓа ат од дру га зем ја. Но, Охрид ми 
соз да ва чув ство ка ко да сум до ма. 
Лу ѓе то ов де се го ле ми при ја те ли и со 
нив е исто ка ко ни ко гаш да не сум го 
на пу штил сво јот дом. Ко га ќе тре ба 
да се вра там во Ел Сал ва дор, ме не 
на ви сти на ќе ми не до сти га ат мо и те 
оми ле ни ре сто ра ни ов де, при ја те ли-
те, езе ро то, фуд ба лот, бу ре кот. Се га 
имам два до ма.

� Кои се ва ши те пла но ви, оста ну ва те 
ли во Ма ке до ни ја?
заБ ДИ ел: За се га да, до де ка да ги за-
вр шам сту ди и те. По тоа ќе ви ди ме ид-
ни на та што ќе до не се, да ли ќе оста нам 
или ќе се вра там. Но, ка ко и да е, јас се-
ко гаш ќе ја но сам Ма ке до ни ја во мо е то 
ср це и ако се вра там во Ел Сал ва дор, 
ќе до а ѓам да ја по се ту вам. �
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Во 60-ти те  
но се те  
уни кат ни  
сан да ли
Нај до бра ра бо та во 
рам ни те сан да ли, 
кои ли чат на влеч-
ки, е тоа што тие 
мо же да го раз у ба-
ват и нај ед но став-
ни от изг лед. Без 
раз ли ка да ли са ка те 
да но си те цр ни ком-
би на ции или са ка те 
да го „за чи ни те“ изг-
ле дот со не о бич ни 
до да то ци, ова е еден 
стил чев ли што ќе ја 
раз би јат мо но то ни-
ја та и ќе го на пра ват 
ва ши от изг лед впе-
чат лив.

Во 70-ти те но се те ка ри ра но
Ка ри ра но то и 
коц ке сти от де-
зен отсе ко гаш 
би ле за ста пе ни 
во све тот на мо-
да та. Се га има ат 
гла вен збор, а 
тоа зна чи де ка 
го ди ни те не 
се пре суд ни за 
но се ње на овој 
тренд. Се пак, 
по себ но би тре-
ба ло да го из-
би ра ат по ста ри 
да ми кои мо же 
да го но сат на 
раз лич ни на чи ни – од пал та до шап ки и чев ли.
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атРаКтИВнОтРеН ДО вИ

во одре де ни фа зи од жи во тот со се ма е нор мал но сти лот да се 
ме ну ва и да се над гра ду ва на нов на чин. иа ко се ко гаш тре ба да 
има те пар чи ња об ле ка што по зи тив но вли ја ат врз ва ша та са мо до
вер ба и во кои се чув ству ва те удоб но, мно гу е важ но да од бе ре те 
не што што од го ва ра на при го да та, но и на го ди ни те

Што тре ба да но си те во за вис ност од ва ши те го ди ни?

Да ми те што има ат 20 го ди ни тре ба 
да но сат свет ли и јас ни бои кои 
ќе ја истак нат нив на та жен ска 

стра на, а же ни те во пет та та де це ни ја 
од жи во тот тре ба да вни ма ва ат на из-
бо рот на ко шу ли те. 

Во одре де ни фа зи од жи во тот со се ма е 
нор мал но сти лот да се мо ди фи ку ва и да 
се над гра ду ва на нов на чин. Иа ко се ко гаш 

тре ба да има те пар чи ња об ле ка што по-
зи тив но вли ја ат врз ва ша та са мо до вер ба 
и во кои се чув ству ва те удоб но, мно гу е 
важ но да од бе ре те не што што од го ва ра 
на при го да та, но и на го ди ни те.

Та ка, мо же да ин ве сти ра те во вред ни 
пар чи ња об ле ка кои ед но став но ќе ги 
ком би ни ра те, но во исто вре ме ќе би-
де те во тек со мо да та.

Во 20-ти те го ди ни но се те ро зо ва бо ја
Су деј ќи спо ред ко лек ци и те за про лет-ле то 2017 
го ди на, ро зо ва та ќе би де мно гу по пу лар на. Таа 
од лич но им при ле га на же ни те во си те го ди ни, 
но по себ но е уба ва кај де вој ки те во 20-ти те го-
ди ни би деј ќи ја истак ну ва мла до ста.

Во 30-ти те де зен на  
ле о пард
Де зе нот на ле о пард е без вре-
мен ски, а мо же да го но сат да-
ми од си те ста рос ни гра ни ци. 
Ко га ќе вле зе те во 30-ти те го-
ди ни, иско ри сте те ја мо ќта на 
овој де зен за да му до ка же те на 
све тот де ка овие го ди ни се ед-
на кво воз буд ли ви и ве се ли. До-
бра та ра бо та е што овој де зен 
ни ко гаш не из ле гу ва од мо да, 
мо же да се но си и на ра бо та и 
да ва еле гант на но та.

Во 40-ти те ко шу ли со  
ин те ре сен крој
За сре ќа, овој тренд ве ќе не кое вре ме е при су-
тен во све тот на мо да та, пр венс тве но би деј ќи 
е мно гу ед но ста вен за но се ње. Без раз ли ка 
да ли ста ну ва збор за мо дел на ко шу ла со 
коп чи ња или со кар не ри, ко шу ла та со ин-
те ре сен крој има моќ да го по ка же тоа што 
е нај до бро во ва ши те го ди ни, а на крај да 
изг ле да те ка ко прем но гу да сте се тру де ле.

Во 50-ти те  
но се те џинс
Џин сот е ос нов но пар че 
об ле ка во гар де ро бе рот 
на мно гу же ни. Со вет за 
же ни те во 50-ти те го-
ди ни: ин ве сти рај те во 
мо дел кој е по ин те ре-
сен од кла сич ни от. На 
при мер, фар мер ки што 
има ат не о бич но по зи-
ци о ни ра ни џе бо ви, по-
тоа со де та ли, ка ко, на 
при мер, цве то ви.
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Градот е интересен спој од историски згради и современа 
архитектура, која импресионира, бидејќи по војната минхен 
ги обновува руините од историските знаменитости, но 
истовремено создава и нови ремекдела во архитектурата

Поминете една недела во 
градот со срце, минхен

Германскиот град што со право го 
заслужува епитетот најкосмопо-
литски или, пак, град со срце е 

престолнината на Баварија, Минхен. 
Град во кој се испиваат безброј криг-
ли пиво во октомври, град со изобил-
ство на прекрасни дворци, плоштади, 
градини, музеи, беспрекорни авении, 
кои го прават овој град една од најпо-
сакуваните германски дестинации. 
Комбинацијата од палати во рококо 
стил, кој кулминира со најсовремени 
архитектонски решенија, многуброј-
ните езера во самиот град и во него-
вата околина, ноќниот живот, како и 
самите негови жители, кои прават да 
се чувствувате добредојдено во секое 

време, го прават Минхен дестинација 
што, секако, треба да ја посетите.

Градот лежи на реката Изар, северно 
од Баварските Алпи. Минхен е третиот 
по големина град во Германија по Бер-
лин и по Хамбург и има 1,35 милион 
жители. Минхен бил домаќин на Лет-
ните олимписки игри во 1972 година.
Геслото на градот е „Минхен те сака“ 
(München mag Dich). До 2006 година 
беше „Светски град со срце“. Неговото 
име потекнува од старогерманскиот 
збор Munichen, што во превод на маке-
донски значи монаси. Името на градот 
потекнува од монасите во бенедиктан-
скиот ред, кои и го основале градот. Тоа 

е и причината што на грбот на Минхен 
има монах. Црно и златно се боите на 
Светото Римско Царство и тие се и 
официјалните бои на градот уште од 
времето на кралот Лудвиг IV.

Меѓутоа, Минхен не е единственото 
место во Баварија со тоа име. Постојат 
три такви места: едното е самиот Мин-
хен, второто се наоѓа североисточно од 
градот Нирнберг и, едно во близина на 
Хутурм, град северно од Пасау.

Современиот Минхен е финансиски и 
издавачки центар и често е рангиран 
како најдобра дестинација за имигра-
ција и иселеничко место за живеење. 
Минхен го постигна седмото место во 
често цитираната ранг-листа за најдо-
бар квалитет на живот. За економски и 
социјални иновации, градот беше ран-

гиран на 15. место на глобално ниво 
од 289 градови во 2010 година и како 
петти во Германија. Во 2010 година 
Минхен се најде и како петти на лис-
тата на најдобри градови за живеење.

Градот е интересен спој од историски 
згради и на современа архитектура, 
која импресионира, бидејќи по вој-
ната Минхен ги обновил руините од 
историските знаменитости, но исто-
времено и создал нови ремек-дела во 
архитектурата. 

Во центарот на градот е Мариенплац, 
голем отворен плоштад именуван 
според столбот, кој е во центарот на 
плоштадот и во чијашто близина се 
наоѓаат стариот и новиот градски дом. 
Од кулата на Новиот градски дом се 
слуша познатото ѕвонење на камбани-
те. Три порти од разурнатите средно-
вековни тврдини се зачувани до денес: 
Изартор на исток,  Зендлингертор на 
југ и Карлстор на запад од центарот 
на градот. Карлстор води до Штахус, 
голем плоштад на кој се наоѓа Палата-
та на правдата и има голема фонтана.

Црквата „Свети Петар“ во близина на 
Мариенплац е најстарата црква во цен-
тарот на градот. Виктуалинмаркт, пак, 
е најпознатиот пазар во Минхен.

„Фрауенкирхе“ или Богородичната 
црква е најпознатата градба во цента-
рот на градот и служи како катедрала 
на Минхенско-франзиншката архи-
епископија. Во близина е и црквата 
„Свети Михаел“, која е и најголемата 
ренесансна црква северно од Алпите, 
додека, пак, „Театинеркирхе“ е бази-
лика од доцниот италијански барок 
и имала огромно влијание на јужно-
германската барокна архитектура. 
Други барокни цркви во центарот 
на градот што вреди да се видат се 
„Биргерзалкирхе“, „Салваторкирхе“, 
црквата „Свети Троица“, „Свети Ана“, 
„Даменстифскирхе“ и „Свети Ана во 
Лел“, првата рококо-црква во Баварија. 
Црквата „Азам“ е помогната и изграде-
на од браќата Азам, пионери уметници 
во периодот на рококо.

Големиот резиденциски комплекс  се 
наоѓа на крајот на стариот град и се 
смета за еден од најзабележителните 
музеи за внатрешен дизајн. Покрај мно-
гуте проширувања, во него е и трезорот, 
како и прекрасниот театар во рококо. 
Веднаш до неокласичната опера на ре-
зиденцијата изграден е Национални-
от театар. Во Минхен сѐ уште постојат 
дворци во барокен и во неокласичен 
стил, такви се дворецот Порција, дво-

рецот Прејзинг, дворецот Холнштајн и 
дворецот Принц Карл. Минхен се смета 
за зелен град, кој има многу паркови. 
Англиската градина, во близина на цен-
тарот на градот, со површина од 3,7 км² 
(поголема од Централ парк во Њујорк), 
е еден од најголемите урбани јавни 
паркови во светот и има и нудистички 
дел, патеки за трчање и патеки за пеша-
чење. Паркот бил проектиран и изведен 
од страна на Бенџамин Томпсон, гроф 
од Румфорд, Американец, и служел како 
место за работа и за задоволство за 
скитниците и за бездомниците. Денес 
тој е посебен парк во кој има пивска 
градина и кинеска пагода.

За да си олесните при истражувањето 
на градот, користете јавен превоз, кој 
го покрива целиот град и функцио-
нира совршено. Храната не е скапа, 
а е квалитетна, пиво во овој град во 
маркет или во дискотека би ве чинело 
од три до четири евра.

Агенциски  аранжман за четири дена 
во Минхен чини 155 евра. Во цената на 
пакетот е вклучен  авионски превоз на 
релација: Скопје – Меминген - Скопје, 
аеродромски такси, хотелско сместу-
вање во хотел со три ѕвезди. Цената и 
времето зависат од моментно слобод-
ните места на aвиокомпанијата и во 
хотелите. Секако, постои и можноста 
да си резервирате сместување преку 
интернет, но и сами да си резервирате 
авиобилет до овој град. �
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К ом па ни ја та ќе ги те сти-
ра пр ви те проб ни фло ти 
на си сте мот „убер-ер“ 

во Ду баи и во Да лас, а, спо ред 
нив ни те нај а ви, ко рис ни ци те 
ќе мо жат да на ра чу ва ат во зи-
ла на исти от на чин ка ко што 
пра веа и до се га, пре ку мо бил на 
ап ли ка ци ја.

- ур ба на та ави ја ци ја е след ни-
от при ро ден че кор за „убер“ 
на на ша та аген да. Ин тен зив-

но ра бо ти ме за да ја пре тво-
ри ме во ре ал ност на ша та 
иде ја - „при тис ни коп че, до би 
лет“, из ја вил на пре зен та ци-
ја та на си сте мот еден од глав-
ни те ме на џе ри на „Убер“, Џеф 
Хол ден. Тој до дал де ка ле тач-
ки те во зи ла ќе би дат по бр зи, 
по при ја тел ски на стро е ни кон 
жи вот на та сре ди на и, пред сѐ, 
по е вти ни од стан дар ди те авто-
мо би ли на че ти ри тр ка ла, кои 
се ко ри стат се га.

Хол ден, исто та ка, на ве ду ва 
де ка, спо ред пла но ви те на 
ком па ни ја та,  на по че то кот 
це ни те на ле то ви те би би ле 
приб лиж но исти ка ко тие што 
ги пла ќа ат се га нив ни те ко-
рис ни ци за во зе ње со авто мо-
би ли те, но по тоа ќе пад нат, а 
по ра ди дви же ње то на це ни те 
на го ри во то, овој пре воз, спо-
ред нив ни те про це ни, ќе ста не 
по е втин откол ку да се во зи те 
со сопс твен авто мо бил.

Тие има ат за мис ле но мре жа 
на ком пакт ни ле та ла ,кои ќе 
мо жат лес но , бр зо и ти вко да 
лет ну ва ат и да сле ту ва ат и да 
ги пре не су ва ат сво и те пат ни-
ци низ град ски те сре ди ни.

- Се кон цен три ра ме и ра бо-
ти ме на не што што мис ли ме 
де ка во ид ни на ќе би де се-
којд не вие. лу ѓе то и се га тро-
шат прем но гу вре ме и па ри 
на сво и те авто мо би ли - до дал 
Хол ден од Убер.

Спо ред оче ку ва ња та на ком па-
ни ја та, но ва та ус лу га најм но-
гу ќе ја ко ри стат пат ни ци што 
има ат по тре ба од пре воз на 
кра тки или на сре ди ре ла ции, 
при ка жу вај ќи при мер на ли ни-
ја од Сан Хо зе до Сан Фран ци ско 
на ко ја стан дард но то па ту ва ње 
со авто мо бил од око лу еден час 
со „убер-ер“ ќе би де скра те но 
на са мо де се ти на ми ну ти.

Ме ѓу парт не ри те за ре а ли за-
ци ја на про е ктот се на о ѓа и 
бра зил ски от про из во ди тел на 
ави о ни „Ем бра ер“, со кој „Убер“ 
ќе раз ви ва и еле ктрич но ле-
та ло, кое ќе мо же да сле ту ва 
и да лет ну ва вер ти кал но за да 
мо же да пра ви кра тки ле то ви 
од по кри вот на ед на до дру га 
згра да. Уште еден од парт не ри-
те во овој про ект е ком па ни ја та 

НауКа И теХНОлОгИја

од 2020 го ди на „убер“ ќе пре ве зу ва пат ни ци со летaчки во зи ла

„Бел хе ли коп тер“, ко ја ќе тре ба 
да го раз вие вер ти кал но то лет-
ну ва ње.

Иде ја та на „Убер“ се раз ли ку ва 
од прет ста ве ни от авто мо бил на 
„Ае ро мо бил“ за тоа што ле тач-
ки те во зи ла на „Убер“ би мо же-
ле да лет ну ва ат и да сле ту ва ат 
вер ти кал но и би би ле по год ни 
за град ски транс порт.

Ина ку, „Убер“ е еден од нај ко-
ри сте ни те на чи ни за пре воз во 
САД, ка ко и во по ве ќе зем ји низ 
Евро па, а функ ци о ни ра на тој 
на чин што гра ѓа ни што има ат 
сопс твен авто мо бил и има ат 
ли цен ца од „Убер“, пре ку мо-
бил на ап ли ка ци ја ги при фа ќа-
ат по ви ци те од пат ни ци те што 
ба ра ат во зи ла за до са ка на та 
де сти на ци ја. На кра јот, за ус-

лу га та нап ла ќа ат по утвр де-
на та ри фа од фир ма та, а овој 
пре воз ста на ул тра по пу ла рен 
во Аме ри ка најм но гу по ра ди 
при стап на та це на, ко ја е зна-
чи тел но по ни ска од ус лу ги те 
што ги ну дат та кси-ком па ни-
и те. Пре ку сво ја та ап ли ка ци ја, 
„Убер“, исто та ка, ну ди да го 
пог лед не те про фи лот на во за-
чот и искус тва та на пат ни ци те 
што се во зе ле со не го. 

Свет ски поз на та та ком па ни ја за пре воз „убер“ 
твр ди де ка па ту ва ње то со нив ни те ле тач ки 
во зи ла во ид ни на ќе би де по е вти но откол ку 
во зе ње то авто мо бил и ја об ја ви сво ја та 
ам би ци оз на ви зи ја, ка ко и пла но ви те за по че ток 
на те сти ра ње то на си сте мот на ле тач ки во зи ла 
за сво и те пат ни ци, кој пла ни ра ат да го пу штат 
во упо тре ба нај доц на до 2020 го ди на
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СеЗона е на БолВИ И  
на кРлежИ, ЗаШтИтете 
Го ВаШИот мИленИк  
Со ПРИРоДно СРеДСтВо
Во ветеринарните аптеки можете да 
најдете најразлични препарати кои ефи-
касно се борат против болви и крлежи. 
Крлежите се преносители на различни бо-
лести, меѓу кои најчеста е треска добиена 
поради каснување од крлеж, а која може 
да биде смртоносна доколку не се лекува

БожуР
Божурот е раскошна цветна гр-
мушка со висина од 1 до 2 метри. 
Има крупни цветови во бела, 
розова, жолта, виолетова и во цр-
вена боја, кои може да бидат ед-
нослојни или дупли, а стеблото е 
дрвенесто. Цвета во мај и во јуни, 
во зависност од видот

Посадете го на сончево место или, 
најдобро, во полусенка, во плодна, 
умереновлажна и песоклива земја. Не 
му одговара кисел супстрат, ниту мно-
гу влага. Најдобро е да го посадите од 
средината на септември до октомври, 
а ако се одлучите да го одгледувате во 
саксија, тогаш може да го посадите во 
текот на цела година.

Се сади во длабоки дупки 50-60 сан-
тиметри. На дното ставете дренажен 
слој 20 сантиметри, потоа слој хумус-
на земја, ѓубриво и на крајот завршете 
со хумусна земја.

Ако забележите кафени дамки на 
младите изданки, тоа е знак дека го 
нападнале габи поради преголема 
влага. Зафатените делови треба да 
се отстранат така што ќе се отсечат 
малку над земјата. 

За да биде убаво обликувана грмуш-
ката на божурот, треба да се прави 
орежување. Се режат само гранките 
што се преплетуваат и го нарушуваат 
убавиот изглед. �

Со вр ше ни ме ста за со ну ва ње

Симптомите се следни: висока темпера-
тура, темна урина, кафеава боја, бледи 
до жолти слузници. Освен хемиските 
средства, постојат и природни средства 
кои самите може да ги направите. Тие не 
се толку ефективни, но доста помагаат 
доколку редовно се користат.

Спреј од лимон 
Лимонот насечете го на тркала, па пре-
лејте го со зовриена вода. Оставате преку 
ноќ да стои, а утредента процедете и теч-
носта ставете ја во шише со распрскувач. 
Пред секое одење надвор напрскајте го 
вашиот миленик.

Лук
Познатото антибактериско дејство на 
лукот и неговата широка примена во 
лекувањето луѓе, исто може да се при-
мени кај кучиња и мачиња. Потребно е 
да го исечкате и да го ставите во парче 
храна, а наутро да му ја дадете на миле-
ничето да ја изеде. Треба да внимавате 
на количината лук и на килажата на 
миленичето. На пример, на куче тешко 
20 килограми му е доволно едно чешне 
лук со утринскиот оброк. Задолжително 
исечкајте го бидејќи на тој начин се ос-
лободува алицин (ги уништува бактери-
ите и габичните заболувања) и спречува 
миленичето да го исплука лукот.

Лист од орев
Ако имате куче што спие во куќичка во 
дворот, искусните тврдат дека е доволно 
во неговата куќичка да ставите неколку 
свежи листови од орев. �

Дет ски те со би се ме ста 
ка де што се со ну ва сла-
тко, се меч тае, се смис-

лу ва ат игри и при каз ни, ка де 
што се рас те и учи. Ша ре ни те 
про сто рии пре пол ни со сит ни, 
но бит ни де та ли, кои ги пот-
тик ну ва ат де ца та да се ра ду-
ва ат, се нај среќ ни те ме ста во 
на ши от дом. Не е важ но да ли 
има те на рас по ла га ње це ла со-
ба или са мо кат че во кое со не-
кол ку ме ки пер ни чи ња, те пих 
со дет ски де таљ и све тил ки, 
ѕвез дич ки и со смеш ни ли ко-
ви на жи вот ни ќе соз да де те 
ме сто за игра. Важ но е са мо да 
го ос мис ли те про сто рот во кој 
со ме рак и вие ќе сед не те за да 

им про чи та те не ко ја при каз на, 
да по раз го ва ра те на важ ни те-
ми или да во зи те ко лич ки и да 
ја од не се те кук ла та на ле кар. 
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или долгогодишни возачи на ролери 
се препорачуваат патеки што имаат и 
косина до 12 проценти затоа што со по-
времено спуштање и кревање на телото 
се добива дополнителен напор.

Сите на ролери, 
идеална 

рекреација 
за Слабеење

рекреациjа

В ремето e сончево, температурата 
е идеална. Природата е раззеле-
нета, луѓето се активни и само 

го чекаат секој слободен момент од 
секојдневните професионални и фами-
лијарни обврски за да го искористат и 
да можат да се рекреираат.

Физичките активности се препорачли-
ви и може слободно да се каже дека 
се и задолжителни за подобрување на 
здравјето и за топењето на масните сло-
еви собрани од зимскиот период.

возењето ролери е идеална рекреација 
во овој период од годината. Секој човек, 
а особено девојка, изгледа идеално ка-
чена на ролери. Мускулите на задникот 
се затегнуваат, листовите и бутовите, 
исто така. Тоа е физичка активност што 
е посебно благонаклонета за критичните 
делови од женското тело. како и секоја 
аеробна кардио-вежба, се подразбира 
дека треба да трае минимум 30 минути.

За почетниците што имаат желба да про-
баат да возат ролери и сега почнуваат да 
се учат препорачливо е да се одбираат 
патеки за возење што не се многу ком-
пликувани и тешки и на кои нема многу 
други рекреативци, кои, исто така, возат 
ролери или велосипед или трчаат.

освен праволиниско движење со роле-
ри, има и неколку различни вежби при 
возењето за да можат да се оптоварат 
одредени групи мускули, а тоа се задникот 
и мускулите на нозете. За рекреативците 

Подготви | Бојан Момировски

При еден час возење ролери на полесна 
патека со средно темпо на движење 
може да се потрошат и до 400 калории, 
а кај тие рекреативци што веќе добро 
знаат да управуваат ролери потрошу-
вачката може да достигне и до 600 
калории, што е идеално за вежбање 
во текот на еден ден.
На почетокот на сезоната при возење 
ролери може да се почувствува и мал 
замор, па и воспаление на мускулите. 
Затоа се препорачува почетоците, од-
носно првите неколку дена да бидат 
крајно рекреативни, без многу напор.

Постојат и многу луѓе што ролерите ги 
користат и како превозно средство или, 
пак, авантуристи што сакаат да изведу-
ваат различни фигури или да скокаат 
од специјални рампи направени за тоа.

Можеби не може секој да си дозволи 
да купи комплетна опрема за возење 
ролери бидејќи таа може да изнесува 
и до 12.000 денари.

освен ролери, задолжително е корис-
тење заштитна опрема за да не дојде 
до несакани повреди при непланирани 
падови. За таа цел заштитната кацига 
треба да биде составен дел од опрема-
та, како и штитници за лакти и за колена.

облеката треба да биде лесна и направена 
од материјали што ќе ја апсорбираат потта 
од телото.

Ролерите, почнувајќи од сега, можат да се возат 
до доцна есен, додека не почнат обилните 
врнежи од дожд и од снег. 
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 Но ва та се зо на ја отво ри на 
тр ка та во Мон ца на шам пи о-
на тот етцц, ка де што на пр-
ва та тр ка за вр ши че твр ти, а 
на вто ра та пет ти, што бе ше 
до вол но за пр ви те бо до ви. 
Кол ку си за до во лен од ре-
зул та тот?
Сте Фа НОв СКИ: За до во лен сум 
од тоа ка ко по ми на це ли от ви-
кенд, а од ре зул та тот не сум по-
себ но за до во лен. Мис лам де ка 
мо же ме по ве ќе, но тре ба да се 
зе ме пред вид де ка сме нов тим, 
дел од лу ѓе то од ти мот прв пат 
до а ѓа ат на ед но та кво пр венс-
тво, прв пат се сре ќа ва ат со ва-
ков тип авто мо бил, та ка што 
се адап ти ра ме. Уште во пе точ-
ни те тре нин зи имав ме вто ро 
нај до бро вре ме, но, за жал, пред 
ква ли фи ка ци и те имав ме проб-

лем со во зи ло то, со пум па та за 
го ри во, па тоа ни од зе де по ве ќе 
вре ме за да не мо же ме да на пра-
ви ме „се тап“ ка ков што тре ба 
и да на пра ви ме по до бра по зи-
ци ја на ква ли фи ка ци и те, што 
е еден од нај бит ни те еле мен ти 
во тр ки те.

Со ог лед на тоа де ка стар ту вав 
сед ми и со до бра бор ба стиг нав-
ме до че твр та та по зи ци ја во пр-
ва та тр ка, мо жам да ка жам де ка 
сум за до во лен од во зе ње то и од 
авто мо би лот. Шам пи о на тот е 
долг, ги осво ив ме пр ви те бо до-
ви, ги за вр шив ме две те тр ки и 
се на де вам де ка ова ќе ни би де 
ед на по уч на тр ка за це ли от тим 
и ќе нѐ во ди по на та му. Со брав-
ме до ста ин фор ма ции око лу са-
мо то во зи ло, она што не до сти га 
да се пре пра ви и се на де вам де-
ка на „Хун га ро ринг“ ќе би де ме 
да ле ку по под го тве ни.

 Не о дам на го пре зен ти ра ше 
и но ви от авто мо бил за оваа 
се зо на. Ка ко се по ка жа во зи-
ло то во пр ва та тр ка и кол ку 
си за до во лен од не го?
Сте Фа НОв СКИ: Ге не рал но сум 
за до во лен, но хен ди кеп бе ше 
тоа што на па те ка та во Мон ца 
го на пра вив ме пр во то во зе ње 
на авто мо би лот, та му му ги на-
пра вив ме пр ви те ки ло ме три. 

За жал, не мав ме мож ност да 
одра бо ти ме те сти ра ња по ра но 
пред се зо на та, а со тоа и ин же-
не ри те и ме ха ни ча ри те не маа 
до вол но про стор ма кси мал но 
да го под го тват во зи ло то. Со 
ог лед на тоа што во Мон ца ги 
на пра вив ме пр ви те ки ло ме три, 
мо жам да ка жам де ка сум за до-
во лен што бр зо се вкло пив ме 
и ка ко тим и јас со во зи ло то. 
Авто мо би лот функ ци о ни ра 
бес пре кор но и, освен проб ле-
мот со пум па та за го ри во, не-
мав ме по го ле ми преч ки.

 Од тоа што го ви де од кон ку-
рен ци ја та на пр ва та тр ка, ка-
ко ги оце ну ваш сво и те шан си 
за осво ју ва ње на ти ту ла та во 
етцц или за обез бе ду ва ње 
ви сок плас ман?
Сте Фа НОв СКИ: Сѐ уште е ра но. 
Шест ви кен ди се, но со по две 
тр ки. Има уште мно гу да се во-
зи, а сле ду ва ат па те ки кои ќе 
би дат мно гу ри зич ни, при што 
ед но ма ло нев ни ма ние мо же да 
до ве де до не са ка ни си ту а ции. 
Бит но е да се со би ра ат што по-
ве ќе по е ни и да се за вр шу ва ат 
тр ки те, и мис лам де ка по зи ци-
ја та ме ѓу пр ви те три во ге не ра-
лен плас ман е ос твар ли ва.

 авто мо би лиз мот, ве ро јат-
но по ве ќе од се кој спорт, ба-
ра нај ин тен зив ни под го то-

вки, се ме рат и спо ре ду ва ат 
вре ми ња, дол ги тех нич ки 
под го то вки око лу авто мо-
би лот за да се из ва ди од 
не го ма кси мум на тр ка та. 
Од оваа го ди на под др шка 
ти е ма ке дон ски от тим аКК 
„Сте фа нов ски“, па ка жи ни 
не што по ве ќе за тоа ка ков 
е це ли от про цес на под го то-
вка, ка ко за во зи ло то, та ка 
и за те бе лич но.
Сте Фа НОв СКИ: За да се нат-
пре ва ру ва те во ед но ва кво пр-
венс тво, ед но од нај е лит ни те 
во авто мо би лиз мот, по треб ни 
се мно гу фи нан сии, но и го ле-
ма ло ги сти ка. Искус тво то од 
ми на та та се зо на ми ве ли де ка 
нај под го твен би бил со сопс-
твен тим, кој го на пра вив ме 
оваа се зо на. Се на де вам де ка 
за ед нич ки ќе на пра ви ме ус пех 
кој ќе вле зе во исто ри ја та. Иа-
ко е те шко, со лу ѓе то од клу бот 
и мо и те спон зо ри ус пе ва ме да 
ги до би е ме си те еле мен ти и сѐ 
што е по треб но за да из ва ди ме 
ма кси мум на на ста пи те.

 Мно гу ти ту ли, приз на ни ја, 
злат ни ка ци ги, ве ќе ва жиш 
за ле ген да на ма ке дон ски от 
авто мо би ли зам. Кои се це ли-
те кон кои се стре миш во овој 
пер и од од тво ја та ка ри е ра?
Сте Фа НОв СКИ: Де фи ни тив-
но, тоа  е ти ту ла та на круж ни 

спОРт интерВjу

ма ке дон ска та ле ген да на авто мо би лиз мот игор Сте фа нов скииџе 
на кра јот на ми на ти от ме сец ја поч на но ва та се зо на во европ ски от 
шам пи о нат во круж ни па те ки (еТЦЦ) во мон ца, ка де што ги прок ни жи 
пр ви те бо до ви, а по кра тка та па у за, ви кен дов го оче ку ва и вто ра та 
тр ка на „Хун га ро ринг“. Тој за „ре пуб ли ка“ откри не што по ве ќе за тоа 
ка ко по ми на пр ва та тр ка, за но ви от авто мо бил „се ат“ со кој се нат пре
ва ру ва, ка ко и за ам би ци и те и пла но ви те за во ид ни на

Ќе по ка же ме де ка сме

Разговараше | Горан Зивчевски
Фото | Александар Ивановски

па те ки ЕТЦЦ, тоа е ам би ци ја-
та. Се на де вам де ка по крај оние 
осво е ни на рид ски те па те ки, 
ќе ја до да де ме и оваа ти ту ла. 
Мно гу лу ѓе збо ру ваа де ка на-
пра вив гре шка што пре ми нав 
во овој шам пи о нат, но мис лам 
де ка има ме и ту ка што да по-
ка же ме. Јас се ко гаш во зам за 
до бар плас ман, па зо што да не 
ја до не се ме и тре та та европ ска 
ти ту ла во Ма ке до ни ја. Ам би-
ци и те и жел би те се и свет ски 
шам пи о нат. Се на де вам де ка во 
те кот на мо ја та ка ри е ра ќе обез-
бе ди ме спон зо ри кол ку што е 
по треб но за да на ста пи ме и на 
свет ски от шам пи о нат би деј ќи 
тоа е нај пре стиж но то нат пре-
ва ру ва ње во авто мо би лиз мот.

 Две го ди ни по ред го осво-
ју ва ше шам пи о на тот во рид-
ски па те ки за да го за ме ниш 
со етцц пр венс тво то. Кол-
ка ва е раз ли ка та ме ѓу две-
те нат пре ва ру ва ња и кол ку 
ти бе ше те шко да се адап-
ти раш?
Сте Фа НОв СКИ: Те шко е да се 
на пра ви па ра ле ла, тоа се со се-
ма две раз лич ни дис цип ли ни. 
Исто ка ко Ју се ин Болт да го 
ста ви ме да тр ча ма ра тон. На 
рид ски те па те ки до ми нант но 
до а ѓав до по бе ди те, но со ми-
на то го диш на та по бе да во Имо-
ла имам пра во да се на де вам 
на осво ју ва ње на шам пи он ска-
та ти ту ла и во ова пр венс тво. 
Се пак, нов тим сме и мис лам 
де ка во на ред ни те тр ки ќе по-
ка же ме де ка сме под го тве ни 
за бор ба. 

ИгОР Сте Фа НОв СКИ–ИЏе  
НА ЈУС ПЕШ НИ ОТ МА КЕ ДОН СКИ  

АВТО МО БИ ЛИСТ

под го тве ни за бор ба
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� 13 мај 1901 година – Чернодрински ја 
формира првата македонска театар-
ска група „Скрб и утеха

 По големиот успех на изведбата на првата 
драма на македонски јазик „Македонска 
крвава свадба“ во Софија, македонскиот 
драматург Војдан Чернодрински ја фор-
мира првата македонска театарска група 
„Скрб и утеха“. Подоцна драмската екипа 
го променила името во „Столичен маке-
донски театар“. По Првата светска војна 
Чернодрински живее и работи во Бугарија 
како емигрант. Иако неговата татковина се 
стекнала со слобода во 1945 година, Вој-
дан не можел да се пресели во Македонија 
и умрел во Софија во 1951 година.

 Иако Чернодрински запишал правни студии 
во Грац, не ги завршил и за да се поврзе 
со ослободителното движење во Маке-
донија, Војдан побарал учителска служба 
во Македонија. Тој бил назначен за учител 
во село Могила, Битола. Тој работел како 
учител во Македонија само една година, 
учебната 1897-1898 година. Потоа тој се 
вратил пак во Софија, каде што со тешки 
маки и подолги перипетии успеал да ја 
одржи првата негова драма на македон-
ски јазик - „Македонска крвава свадба“. 
Драмата забележала голем успех и се 
одржале неколку репризи во Софија. По 
Софија, драмата се одиграла и во Пловдив. 
Тоа го мотивирало Војдан да се залага за 
формирање македонски театар. По реор-
ганизација на екипата со која ги одржувал 
претставите, тие создале нова драмска 
екипа под името „Скрб и утеха“. успехот 
на драмската македонска екипа растел 
и се одржале нови гостувања во Бугарија 
бидејќи немало соодветни технички услови 
во Македонија. По сѐ поголемиот успех на 
драмската екипа, таа си го променила пов-
торно името во „Столичен македонски теа-
тар“. По одржувањето и задушувањето на 
Илинденското востание, новите политички 
услови му овозможиле на Војдан гостувања 
во Србија и таму бил пречекан со големи 
симпатии. По Младотурската револуција во 
1908, Македонија се здобила со подобра 
политичка клима и Војдан Поп Георгиев 
и неговата жена Марија Поп Георгиева 
(артист-аматер) пристигнале во Скопје, а 
подоцна и во Солун и во Битола. Тој во 
Македонија учествувал во организирање 
учители и учителки што ги подготвувале 
театарските претстави. Тие организирале 
повеќе европски драми, меѓу кои се нашла 
и „Македонска крвава свадба“, првпат изве-
дена во својата татковина.наводно, според 
бугарските театарски критичари, по смртта 
на Војдан Поп Георгиев во СР Македонија 
во текстот на драмана „Македонска крвава 
свадба“ се внесувале мали промени, однос-
но зборовите „Бугари“ или биле избришани 
или заменети со „рисјани“. но, сепак, и во 
предговорот што го напишал Поп Георгиев 
и според своето животно осврнување, тој 
јасно и прецизно кажува што е и јасно ја 
истакнува македонската народност како 
посебна етничка група.

ВремеПлоВ

д В О г л е д

како ЗаеВ Ќе ГаРантИРа  
унИтаРноСт?

Зоран Заев деновиве ги свикал свооите 
освестени  браќа за да смислат како за-
еднички да ја докажат гаранцијата пред 

претседателот дека ќе ја чуваат државата, 
дознава порталот себашкудосмртточкаком, 
кој што стигнал до фластерот од неговата 
глава, а на кој останале залепени идеите.

Заев побарал ментална помош од неговиот 
побратим Сеља, со мисла тој да ги свика 
своите европски по крв собраќа од регионот 
за да дадат уверување дека на ништо друго 
нема да мислат освен на Македонија. Сеља 
веднаш ги повикал другарите а заедно со 
нив, гаранцијата пред Иванов понудил и 
балканскиот картограф со американски 
пасош, Вилијам Вокер. Записничар на сред-
бата бил најблискиот соработник на Заев, 
Мухамед Зекири, кој во ликвидната непо-
стојаност на Петре Шилегов, ја преземал 
обврската на себе.

Заев потоа помислил на вториот побратим 
Касами, за и од него да собере потпис на 
потребната гаранција. Касами реформа-
тор по убедување, прво се навредил зашто 
бара гаранција прво од него, а не од дока-
жаните дуовски тендераши. Касами тоа го 
разбрал како навреда по етничка основа, а 
не помогнале ниту убедувањата дека и во 
ДУИ се Албанци. Нервниот напад Касами 
го одвел во правец на ново пазарење, или 
ниеден Албанец ни до сега, ни од сега нема 
да биде крив пред судот за ништо, или нема 
гаранции, по што Заев морал да попушти.

Заев потоа помислил и на гаранциите од 
ДУИ. Му се јавил на Талата и по првичните 

препирки милно го прашал, ама да не го 
навреди „Вака ли брате Талате, вака ли ми 
помагаш, а јас ќотек јадев за тебе“? талат на 
тоа му одговорил „Не се секирај бе, зоти, и 
не ми викај јер сам ја сега прецедник, па ако 
прецедник онај први не ти го дава мандат, 
ја ке ти го дадам, со две раце“. Ама сепак 
Заев добил нареѓење од амбасадорите, да 
направи што е можно повеќе и да успее да 
го здипли мандатот од Иванов, односно 
барем една работа сами да завршеле. Кога 
тоа му го кажал на Талат, веќе не помагале 
ниту медицинските белешки дека имал 
алергина на сонце, па откако овој толку 
многу ревносто почнал да реди значки со 
сонциња, предизвикал и помало крварење.

Заев на крај мислел дека најлесно ќе си 
помине дома. Ама му текнало дека Иванов 
е „пуританец“, конзерватицвец, па веднаш 
започнал со чистка. Прво го зачистил бифе-
то, а партиските гавази добиле нареѓење 
да го врзат Шилегов за парно. Второ, се 
впуштил во центар на Скопје да расчисти 
со неморалнзата Софија која му ја нарушу-
вала пионерската дисциплина. Сето тоа 
пак, наиде на тешки осуди во партијата 
каде веќе процесот доби и име - кимјун-
гунизација!

Со вакви гаранции Заев не само што нема 
да добие мандат на Водно, туку тешко дека 
ќе добие мандат и на Кале! �

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/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B1_%D0%B8_%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B1_%D0%B8_%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%86
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0


За тестото ќе ви биде потребно:

# 4 јајца
# 600 гр брашно и за расукување
# 250 мл млеко
# 1 свеж квасец
# 250 гр маргарин
# 1 портокал
# 100 гр мелени лешници
# 100 гр рендана чоколада
# 2 кесички ванилин шеќер

За шербет ќе ви биде потребно:

# 650 гр шеќер
# 450 мл вода
# 2 кесички ванилин шеќер

За шам ќе ви биде потребно:

# 3 белки
# 9 лажици шеќер во прав

# Во млако млеко ставете го 
 квасецот да стаса.

# Во садот со брашно додајте ги 
трите жолчки и едно цело јајце, 
стасаниот квасец, изрендана кора 
од портокал и ванилиниот шеќер 
и замесете средно помеко тесто. 
Количината на брашно не е  
ограничена, затоа прво ставете 
околу 500 грама, а потоа додавајте 
по потреба.

# Од замесеното тесто расукајте кора 
со дебелина од половина сантиме-
тар, изрендајте или премачкајте со 
маргарин, наросете со лешниците  
и со чоколадата и завиткајте ја  
кората во ролат.

# Од завитканиот ролат сечете пар-
чиња со дебелина од еден санти-
метар и наредете ги во подмачкана 
тава. Нам ни излегоа 20 парчиња.

# Оставете колачите да стасаат еден 
час, а потоа печете ги на 180 степе-
ни, 15-20 минути додека не заруме-
нат. Испечените колачи оставете ги 
да се оладат.

# За шербетот прелејте го шеќерот 
со водата и оставете го да зоврие. 
Треба да врие околу пет минути 
на потивко, па додајте ги ванилата 
и сок од портокал, по желба. Нека 
врие уште малку да се згусне. Из-
ладените колачи прелејте ги со 
врелиот шербет.

# Белките убаво изматете ги во цврст 
снег, а потоа постепено додајте де-
вет лажици шеќер во прав и матете 
постојано додека не добиете цврст 
шам.

# Сервирајте во чинија, со готварски 
шприц декорирајте по желба и на-
росете со лешници и со чоколада.

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:

СО вЕт:  ова е стар, бабин рецепт, кој ќе ве врати во детството. вреди 
да се проба и да се пренесе на идните генерации

 Бабини колачи
Tрадиционален рецепт за парени колачи полжавчиња, со фил со чоколада и со 
лешници. Декорирани со шлаг од белки, како во старите добри времиња. 
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КуJнски тефтер




