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ВоВед

Могерини докажа кој му 
дава власт на Заев

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

П о те гот на евро ко ме сар ка та 
за над во реш на по ли ти ка, Фе
де ри ка Мо ге ри ни, да го по

ка ни Зо ран За ев ка ко ман да тар на 
пре ми ер ска ве че ра во Бри сел е са мо 
уште еден при мер за бе скру пу лоз но 
га зе ње на европ ски те прин ци пи и 
вред но сти од стра на на бри сел ски те 
би ро кра ти, но и др ска де мон стра ци
ја на си ла кон гор ди от и ми ро љу бив 
ма ке дон ски на род. По ка на та, во ко ја 
е на ве де но де ка За ев е по ка нет во 
својс тво на „опре де лен пре ми ер“, 

не е ни што дру го освен по ра ка до 
ма ке дон ски от на род де ка со др жа
ва та ќе упра ву ва чо ве кот што тие 
го наз на чи ле, а не тој што бил изг
ла сан од на ро дот, без раз ли ка да ли 
е из бран во ре дов ни про це ду ри 
пред ви де ни за фор ми ра ње вла да. 
При ме на та на си ла за усто ли чу ва
ње ам не сти ран кри ми на лец што 
за гу би на из бо ри те (ка ко и на си те 
прет ход ни), всуш ност, по ка жу ва 
чии ин те ре си ќе за ста пу ва но ва та 
власт и на чи ја ште та!

До де ка тие што го „опре де ли
ле“ За ев за пре ми ер ја оче ку ва ат 
отп ла та та на не го ви от долг, ќе 
мо ра да смис лу ва ат на чин ка ко 
да го одр жат на власт и по след
ни те из бо ри на кои те шко де ка 
ќе мо же да се на де ва ат на овие 
ре зул та ти. Оста ну ва да ви ди ме 
да ли по втор но ќе ре шат да ку
пу ва ат сто ти ци ил ја ди гла со ви 
или ќе го прог ла сат за до жи во
тен пре ми ер. Мо же би ќе би де 
прог ла сен од „дип стејт“ за цар, а 
Ма ке до ни ја ќе ста не царс тво на 
лаж гов ци те и на пре дав ни ци те. 
Ше га ва ја пи шу вам со си от ри зик 
да би де при фа те на и при ме не та 
од „ча до рот“ ка ко нов опе ра ти
вен план, со ог лед на тоа де ка 
слич ни лу ди и не ре ал ни сце на
ри ја што ги пи шу вав пред две 
го ди ни, де нес ги гле да ме ка ко 
ре ал ност.

Име но, уште од по че то кот на 
кри за та твр дев де ка СДС мо же 
да дој де на власт пре ку из бо ри 
единс тве но ако се сме ни на ро дот 
и ако на из би рач ко то лив че го 
не ма ВМРОДПМНЕ. Во не до стиг 
на под др шка кај Ма ке дон ци те, 
ви дов ме ка ко на 11 де кем ври 
стран ци те му обез бе ди ја на За
ев око лу 70.000 ал бан ски гла со
ви кои си гур но не ма по втор но 
да гла са ат за не го ако не им го 
ис пол ни ве те но то. Со ог лед на 
тоа де ка За ев јав но се отка жа од 
ти ран ска та пла тфор ма, оста ну
ва да ви ди ме да ли ќе ги за чу ва 
сим па ти и те кај ара чи нов ци со 
из град ба на но ва ка на ли за ци
ја или по втор но ќе си го по га зи 
збо рот.

Свес ни де ка и во ол ку оку пи ра
на Ма ке до ни ја не ма да мо жат 
да го одр жат по дол го вре ме 
на власт овој па то ло шки лаж
го и ам не сти ран кри ми на лец, 
се га се оби ду ва ат да го уни
штат по ли тич ки от про тив ник 
ВМРОДПМНЕ. Цел та е пар ти
ја та це лос но да се збри ше, а 
по ли тич ко то ра ко водс тво да 
се за тво ри. Да ви ди ме то гаш 
на ко го ќе му за ста не на па
тот црп на ти от. Та ка, на след
ни те из бо ри на ро дот ќе мо же 
да из би ра ме ѓу За ев и ни кој 
друг. Кој ќе му се спро тив ста
ви, ќе за вр ши во за твор ка ко 
те ро рист. За таа цел им се по
треб ни об ви ни те ли од ти пот 
на Ка ти ца, Лен че и Фа ти ме, 
кои, си ро ти, ду ри и со це ла та 
по мош на стран ци те и нив ни те 
служ би, не ус пе ва ат да нај дат 
ре ле вант ни до ка зи за не ка ков 
кри ми нал. 

Иа ко за сом не ва ња та не ма 
до ка зи, а уште по мал ку суд
ска пре су да, Со ро со ви те ме
ди ум ски пла те ни ци не ма ат 
проб лем во име то на „про фе
си о нал но то но ви нарс тво“ да 
прог ла су ва ат кри ми нал ци и 
јав но да ги расп ну ва ат. Ако се 
во ди ме по нив на та ло ги ка и 
ако ги при ме ну ва ме нив ни те 
стан дар ди, нај го лем кри ми на
лец во мо мен тот во Ма ке до ни
ја е ам ба са до рот Џес Беј ли, кој 
е осом ни чен за зло у по тре ба на 
5 ми ли о ни до ла ри од да ноч ни
те об врз ни ци во САД. Но, тој 
ка ко гу вер на тор на др жа ва та, 
не ли, не смее да би де под лу па 
на јав но ста. Ка ко и да е, Ка ти
ца, Фа ти ме и Лен че им тре ба ат 
на СДС за јав но па ра ди ра ње 
и за пра ве ње ме ди ум ски цир
кус, а не за со би ра ње до ка зи. 
„Кле ти те вмров ци те“ мо же да 
би дат осу де ни и без до ка зи. По
треб но е са мо СДС да ги спро
ве де „ре фор ми те“ во судс тво то 
со кои це лос но ќе ја за о кру жи 
оку па ци ја та на суд ска та власт, 
не што слич но ка ко во 90ти те 
го ди ни ко га Цр вен ков ски за 
еден ден по ста ви 600 су дии. 
То гаш си гур но ќе по ми нат си те 
об ви не ни ја на СЈО ду ри и да се 
под го тве ни од об ви ни тел од 
ка ли ба рот на Ка ти ца Ја не ва.

Ка ко на ро дот ќе доз нае де ка 
не пис ме на та Ка ти ца со мон
ти ра ни слу чаи ги сме сту ва во 
за твор па три о ти те, а ги ос ло бо
ду ва те ро ри сти те по на лог на 
исти те тие стран ци кои ја по
ста ви ја неа исто ка ко За ев? Пре
ку ме ди у ми те? Во мо мен тот се 
ра бо ти на це лос но збри шу ва ње 
на се кој кри тич ки на стро ен ме
ди ум кој не ја сле ди по ли ти ка та 
на оку па то ри те. Не пос луш ни те 
но ви на ри ќе би дат уште по же
сто ко на па ѓа ни, про го ну ва ни и 
жи го су ва ни, а ме ди у ми те што 
не се под ка па та на СДС и Со рос 
ќе би дат за тво ра ни. Всуш ност, 
ду ри и уште пред офи ци јал но 

да би де про мо ви ра на квис лин
шка та вла да, мо же ме јас но да ги 
ви ди ме ни кул ци те на но ви от 
фа ши стич ки по ре док  за си ле
ни по ли тич ки хај ки, јав ни за ка
ни кон но ви на ри што не се по 
вол ја на СДС, цен зу ра, нај а ви за 
ре ван шиз ми, осве ти, за ка ни за 
ури ва ња спо ме ни ци... Сѐ во рам
ки те на но ви от жи вот!

Но, да би де ме на чи сто! Се то тоа 
ќе трае до де ка трае. Не по стои 
оку па тор ска власт ко ја ус пе а ла 
да се одр жи бе ско неч но дол го. 
Не по стои ре жим што уни штил 
цел на род. Што и да би де ур
на то утре, по втор но ќе би де 

из гра де но! Се кое зло ќе би де 
ре ги стри ра но и по па ѓа ње то 
на квис лин шка та власт ќе би де 
каз не то. Ко ла бо ра ци о ни сти те 
се из ла жа ле ако мис лат де ка ќе 
би дат ам не сти ра ни од нив ни те 
зло де ла кои ги прав да ат со не
ка ква бор ба про тив кри ми нал.

Зна чи, по ли ти ка та на ре ван ши
зам и од маз да мо же да би де по
губ на, но са мо за СДС и за нив
ни те со ра бот ни ци. Ам не сти и те 
од не кои си Беј ли ев ци, Хојт ли
ев ци, Ха нов ци и Мо ге ри нов ци 
има ат кра ток рок. Слу ча и те за 
кри ми на ли те тур на ти под те
пих ќе им би дат из ва де ни уште 

пр ви от ден по след ни те из бо ри 
на кои ќе би дат де тро ни зи ра
ни. Де стру ктив на та по ли ти ка 
на од на ро де на та СДС не са мо 
што ќе би де по ра зе на, ту ку и 
уни ште на од исти от тој на род 
што се га го га зи со по мош на 
стран ци.

А, до то гаш ќе ги ре ги стри ра
ме и ажу ри ра ме си те ла ги и 
пре дав ства на За ев, на не го ви
те со ра бот ни ци и на нив ни те 
ме ди ум ски слу ги. Па ри те што 
ги до би ја за пре дав ство то на 
сво јот на род ќе ги по тро шат, но 
сра мот ќе им оста не да си го но
сат до кра јот на жи во тот! 

СРамно ПонИжување на маКеДонСКИот наРоД
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Зар прин ци пи те за ко а ли ци ра ње не беа до го во ре ни пред под
др шка та на „си те без ВМРОДПМНЕ“? Тие прин ци пи, и по крај 
га ран ци и те, ги по кри ва ат и до го во ре но то екс прес но во ве ду ва ње 
дво ја зич ност ме ѓу За ев и Се ла, ка ко и дру ги де ло ви од ти ран ска та 
пла тфор ма. Прин ци пот на кон сен зу ал ност, пак, мно гу ве ро јат но 
се од не су ва и на Фрч ко ви от прин цип за „ро ти рач ки пре ми ер“. 
Та ка ка ко што по швај цар ски прин цип се на ве сти ја и са мо стој ни 
ал бан ски те ри то рии со сво ја ма тич на еви ден ци ја и со сво ја 
по ли ци ја. Па зо што да не и по прин ци пи те на Ге ро ски за ло кал ни 
вла ди, пар ла мен ти, за дво е ње на др жа ва та по ет нич ки ос но ви

актуелнО

Пишува |  Наум Стоилковски

Платформата основен услов за новата 
тиранска влада во Македонија

А ко не кој им ве ру ва на збо ро
ви те на ман да та рот За ев, тој 
и не го ви те со у чес ни ци со де

но ви „ги до го ва ра ат прин ци пи те“ по 
кои ќе ја пре кро ју ва ат ид ни на та на 
ова пар че зем ја. Де нес тоа мо дер но го 
на ре ку ва ат до го ва ра ње прин ци пи, а 
се од не су ва на до го во ре но то „ре де фи
ни ра ње“, што, пак, е мо дер но то име за 
фе де ра ли за ци ја и за раз не би ту ва ње на 

др жа ва та. Си те, всуш ност, мол чат де ка 
прин ци пи ел но че ка ат да им го до ста ват 
спи со кот што ќе би де во но ва та вла да и 
да ли прин ци пи ел ни те стра те ги ски парт
не ри наш ле ме сто за си те или са мо за 
со ци јал де мо кра ти те и за дов че раш ни те 
тен дер џии, ин те гра тив ци те, за ид но то 
пре кро ју ва ње на гра ни ци те.

Па, ина ку, за ка кви тоа „прин ци пи“ 
се до го ва ра ат се га, ако ве ќе по ло
ви на го ди на е јас на ко а ли ци ја та и 
под др шка та за кре и ра ње но ва ид
ни на во Ма ке до ни ја на „си те без 
ВМРО ДПМНЕ“? Зар прин ци пи те 
за по ли тич ко ко а ли ци ра ње не би 
тре ба ло да би дат до го во ре ни пред  
да се да де  под др шка за не ко го за 
фор ми ра ње пар ла мен тар но мно
зинс тво и по на та му вла да? Или по
втор но во Ма ке до ни ја се поч ну ва со 
но ви прин ци пи? Зар не беа до го во
ре ни прин ци пи те ме ѓу Се ла и За ев 
пред, за вре ме и по за ед нич ка та „а 
ка пе ла кон церт“ во Берн, од ка де 
што, спо ред ви де а та од на ста пи те, 
сѐ е ве ќе јас но за ка кви прин ци пи 
ста ну ва збор?

Да би де ме пре циз ни, „прин ци пи ел
ни те“ тре ба да нѐ уве рат де ка ток му 
Зо ран За ев, Али Ах ме ти, Зи ја дин 
Се ла и Би лал Ка са ми се га се ри оз
но раз го ва ра ат за прин ци пи за кои 
збо ру ва ат ве ќе ед на го ди на, а се од

не су ва ат на ре де фи ни ра ње, на по дел
ба по ет нич ка ли ни ја на по ли ци ја та, 
обра зо ва ни е то, здрав ство то, а обе
ди ну ва ње за ме ну ва ње на име то на 
др жа ва та, ја зи кот, зна ме то, хим на та...

Ток му за ја зи кот, ге не рал ни от се
кре тар на пар ти ја та на Се ла, Ар бен 
Та ра ва ри од Дви же ње то за ре фор ми 
во ДПА, откри де ка „прин ци пи ел но“ 
За ев ап со лут но при фа тил „дво ја зич
но ста да би де екс прес на“. Отка ко, пак, 
Се ла наг ла си де ка не по стои оп ци ја 
Ти ран ска та пла тфор ма да би де оста
ве на на стра на, ка ко и де ка тој не дал 
ни ка ква га ран ци ја на „не кој си пре
тсе да тел“.

- Дво ја зич но ста да би де екс прес-
на, кол ку што е мож но по бр зо да 
се пра ват из ме ни те во Из бор ни от 
за ко ник. И тој (За ев) е за ин те ре си-
ран да го ре ши ова, при фа ќа да се 
пра ват та кви из ме ни… Ду ри по ста-
вив ме ро ко ви во кое вре ме тре ба 
да се ре а ли зи ра ат за да соз да де ме 
за ем на до вер ба де ка во ид ни на ќе 
функ ци о ни ра оваа ко а ли ци ја, ако 
функ ци о ни ра зо што да не ма со-
ра бо тка  откри ва па ри ја та на Се ла. 
Тол ку од га ран ци и те и прин ци пи те 
на За ев.

Ако се др жи ме до прин ци пи те, да
ли пред не кол ку ме се ци За ев не ја 
прет ста ви ка ко про гра ма на Вла да та 
сво ја та ра ко твор ба та, или прин ци пи
ел но са ка ше да ги из ма ми си те де ка 
де мек не по стои пла тфор ма од Ти ра
на и де ка тоа не му не му е на па мет 
да го ис пол ну ва? За кои прин ци пи  и 
про гра ма се га, на вод но, пре го ва ра?

Ка де е прин ци пи ел но ста на ман да та
рот? Ко га За ев бил и е прин ци пи е лен, 
пред на ста пот во Берн, со пла нот за 
ка на ли за ци ја или ко га во Берн ве
ту ва ше кан то ни за ци ја; ко га ја прет
ста ву ва ше „Про гра ма та на Вла да та“ 
и твр де ше де ка не ма пла тфор ма ту ку 
про гра ма или ко га ги до го ва ра ше 
за ко ни те во Ма ла Ре чи ца; ко га ја чи
та ше га ран ци ја та во ви ла та на пре

тсе да те лот на др жа ва та или се га за 
вре ме на прин ци пи ел ни те пре го во ри 
да ли за ко нот за ја зи ци ќе „оди“ пред 
или по из бо рот на вла да?

Си те овие пра ша ња прин ци пи ел но 
ја ма чат јав но ста; би деј ќи са мо еден 
ден отка ко прин ци пи ел но под не се 
га ран ции до пре тсе да те лот на Ре пуб
ли ка Ма ке до ни ја, до ку мент што се 
по драз би ра и ка ко вид „ус лов“, де ка 
не ма да ги га зи прин ци пи те на де
мо кра ти ја та, прин ци пи те на су ве
ре но ста на др жа ва та, на прин ци пи
те на уни тар но ста, не ма да га зи врз 
прин ци пи те на на ро дот ма ке дон ски 
 не го ви те со у чес ни ци јав но му се 
из нас ме а ја в ли це.

Единс тве на прин ци пи ел ност што ја 
по ка жу ва За ев, е оп сто ју ва ње то на 
кр ше ње то на си те прин ци пи, од тоа 
де ка е единс тве ни от при мер во ма
ке дон ска та по ли ти ка што бил в.д. 
„гре јач на стол че то на Цр вен ков ски“ 
до ман да тар што чи та га ран ции и ве
ту ва ња де ка не ма да ја пре да де др жа
ва та! Сѐ до се га во За е ва та по ли тич ка 
ка ри е ра јас но ка ко ден ука жу ва на 
тоа кол ку вре ди не го ви от прин ци
пи е лен при стап.

Прин ци пи те за гу бе ње  
на иден ти те тот

Не мо же да се за не ма рат прин ци пи те 
по кои со го ди ни се спро ве ду ва го ле
мо ал бан ска та пла тфор ма. На ја ва та 
де ка рас па дот на Ју гос ла ви ја не ма 
да за вр ши без рас пад на Ма ке до ни ја 
уште во 90ти те го ди ни, се га се од ви
ва пред очи на свет ска та јав ност, на 
еден фин, прин ци пи е лен на чин. Или 
ка ко што тоа фи но За ев го опи шу ва 
ка ко прин ци пи ел но „це лос но ис пол
ну ва ње на Охрид ски от до го вор“.

Прин ци пи ел но бе ше ин те гра тив ци
те од тен дер џии пре ку ноќ да ста нат 
ре фор ма то ри, до де ка Бе са по сѐ што 
поп лу ка за ин те гра тив ци те, да че ка 
ха лал од над вор да ли ќе из ли же и ќе 

сед не во вла да та. Сѐ за прин ци пи
ел но при вид но на ма лу ва ње на  ек
стрем но ста на Се ла и прин ци пи ел но 
обез бе ду ва ње при вре мен ба ланс за 
на род на та „ќу ти, мо же по ло шо“.

Се гаш ни те „прин ци пи“ што се до го
ва ра ат, а ве ро јат но им се оста ве ни 
ка ко до маш на ра бо та, ба рем од тоа 
што го откри ва За ев, е прин ци пот на 
кон сен зу ал но ста. Кој се га мо же да ка
же де ка таа кон сен зу ал ност не ја крие 
Фрч ко ва та иде ја за „ро ти рач ки пре
ми ер“? И та ка по швај цар ски прин цип 
се на ве сти ја и са мо стој ни ал бан ски 
те ри то рии со сво ја ма тич на еви ден
ци ја и сво ја по ли ци ја. Па зо што да 
не, и по прин ци пи те на Ге ро ски за 
ло кал ни вла ди, пар ла мен ти, за дво
е ње на др жа ва та по ет нич ки ос но ви.

Би деј ќи, прин ци пи ел но, се га не е вре
ме да се мис ли са мо за кон сен зу а лен 
пре тсе да тел на др жа ва та. Се га, ко га 
број ки те се на нив на ет нич ка стра на, 
кон сен зу ал но ста ќе до сти га мно гу 
по да ле ку. Но, по втор но, ед но стра но, 
таа кон сен зу ал ност е на ме не та са мо 
за ет нич ки те Ал бан ци во Ма ке до ни ја.

За тоа, пак, се ту ка прин ци пи те на 
Љу бе Бо шков ски и на Љуб чо Ге ор
ги ев ски, чи ја што до маш на за да ча 
за нонпеј пер „хим на“ за За ев е ве ќе 
поч на та. Мо дел има ат во есе и те на 
Ре мен ски и во те зи те за „Ду ша ка ко 
Шар Пла ни на и му дрост ка ко најд ла
бо ки те оке ан ски во ди“. Во тие есеи 
не ма да се наг ла су ва па три о тиз мот, 
ту ку ќе се наг ла си „мај ка та што зе  ла 
дру го пре зи ме“ и прин ци пи ел но ќе ја 
сла ви ид ни на та, нас про ти за гу бе ни от 
ма ке дон ски иден ти тет и др жав ност.

Прин ци пот си ба ра прин цип, па до
кол ку не кои и се из не на де ни што се га 
„за ли чу ва де ка Бо шко ски збо ру ва со 
уста та на Зо ран За ев“, не ка се по тсе
тат на уста та на Бо шков ски ко га ка ко 
„грч ки со ра бот ник“ за па ри до го ва ра 
про ме на на име то на др жа ва та; но 
и уште по тра гич но, се отка жу ва од 
ма ке дон ска та на ци ја, од при да вка та 
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Е д но од су штин ски те 
пра ша ња што си го по
ста ву ва се кој нор ма лен 

Ма ке до нец е зо што се слу чи 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја да не 
ста не фор ма лен дел од за пад
на та еко ном ска и без бед нос на 
гру па ци ја и по крај тоа што ги 
ис пол ни си те ус ло ви за влез 
во Европ ска та уни ја и во НА ТО. 
Ре чи си е не воз мож но САД и ЕУ 
да не мо жат да ја убе дат Гр ци
ја од 2008 го ди на да доз во ли 
членс тво во НА ТО или по доц
на по че ток на пре го во ри те за 
влез во ЕУ за др жа ва чи и што 
гра ѓа ни се свет ски ре кор де ри 
во жел ба та да ста нат дел од 
Уни ја та и од али јан са та.

Уште по не ло гич но е тоа што 
си те зем ји од ЕУ и од НА ТО ед
ног лас но да ја иг но ри ра ат пре
су да та на Ме ѓу на род ни от суд во 

кОлуМна

Ма ке дон ска та по ли тич ка кри
за, ко ја сѐ уште има по тен ци

јал да пре рас не во без бед нос
на со ог лед на ра ди кал ни те 
прид ви жу ва ња во ре ги о нот, 

пред сѐ во ал бан ски от кам пус, 
е са мо де лум но ини ци ра на од 
до маш ни те по ли тич ки на ви ки 
и пре пу ку ва ња, таа во сво ја та 

су шти на е пос ле ди ца на не
раз јас не ти те гло бал ни пра

ша ња, од кои е глав но тоа за 
енер гет ски те ко ри до ри што ќе 
ја снаб ду ва ат Евро па во пер и

о дот пред нас

Македонската криза 
не е само македонска

ЗАПАДОт И ИСтОкОт Се СуДРИјa НА БАлкАНОт

Пишува |  Горан Момироски

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

Volkswagen

подготвен за иднината!
новиот GOLF.

www.golf.com.mk

Уживајте во возењето на патот кон иднината. Новиот Golf е подготвен да ве однесе таму со збогатената стандардна опрема која 
сега вклучува: LED дневни и LED задни светла, 5 врати со електрика на предни и задни прозорци, автоматски двозонски клима 
уред Climatronic, радио Composition color со 6,5 инчен екран во боја осетлив на допир, мултифункционален кожен управувач 
со команди, USB, Bluetooth поврзување, 6 степен менувач, централен преден потпирач за раце, светла за магла со статичко 
осветлување во свиоци и многу повеќе. 

GOLF TSI со 110кс од 15.990 € (988.182 ден)

ма ке дон ски, од иден ти тет ска та 
по себ ност, со без тро шка пре мис
лу ва ње го при фа ќа ре ше ни е то 
„ед но став но гра ѓа ни“.  Ток му во 
тој дел сво јот прин цип го про
нај де За ев за со ра бо тка та со „го
ле ми от па три от, кој „ро бу вал за 
Ма ке до ни ја“.

Прин ци пи ел ни от  
при мер Ма ке до ни ја

Да се вра ти ме на прин ци пи те и 
на сѐ што е на пра ве но до се га во 
овие го ди ни бес по штед на би тка 
за „прин ци пи ел но“ ури ва ње на 
су ве ре ни те тот на Ма ке до ни ја од 
над вор.

Ма ке до ни ја е со вре мен при
мер де ка но ви те де мо кра тии од 
исто кот на Евро па тре ба да зна
ат де ка прин ци пи ел но, во се кој 
мо мент опре де ле ни прин ци пи
ел ни кри ми но ге ни стру кту ри во 
нив ни те зем ји има ат при стап до 
те ле фон ски те раз го во ри на др
жав нопо ли тич ки от врв. Од ка де? 
Од „свир ка чи“, се раз би ра. До де
ка ви стин ски те свир ка чи ка ко 

Ме нинг, Сно у ден или  Асанж, во 
прин цип, ќе кис нат кој во за твор 
до де ка не ста не же на, по стран
ски ам ба са ди или во „не при ја тел
ска не де мо крат ска Ру си ја“, ту ка 
прин ци пи ел но ќе се спо ме ну ва ат 
ка ко ид ни ви со ки функ ци о не ри 
во др жав на та без бед ност.

Ма ке до ни ја е прин ци пи е лен при
мер за си те су ве ре ни др жа ви во 
све тот де ка не ка де по стои сним ка 
од не кој кри ми но ген по ли ти чар, 
кој отво ре но ба ра ми то, кој и по
крај тоа што прет ход но е або ли ран 
и те че суд ски от про цес про тив не
го, ќе ви го на цу цу лат за пре ми ер, 
кој пр во се за ка ну ва на ме ди у ми те, 
а по тоа на судс тво то! Но тоа се тие 
но ви прин ци пи ел ни про за пад ни 
ре фор ми.

Ма ке до ни ја е при мер за прин
ци пи во кои но во то мно зинс тво 
не ма да мо же чес но и прин ци
пи ел но да ја за тво ри ни ту пр ва
та сед ни ца на пар ла мен тот; таа 
све че на та, по све те на на ве ри фи
ка ци ја на ман да ти те, на из бор на 
ко ми си ја од ко ја по тоа за ед нич ки 
ќе се из бе рат пре тсе да тел и дру

ги со бра ни ски функ ци о не ри. Не ма 
за пис ник, не ма те ла, не ма ни што, 
но има спи кер из бран „во по друм“, 
кој единс тве но прин ци пи ел но ги 
одра бо ти зна ми ња та.

Прин ци пи ел но, отка ко не кој ќе 
нај а ви ре де фи ни ра ње на др жа
ва та и на неј зи но де ле ње по чи
сто ет нич ка ос но ва, тој ќе мо ра 
да би де и нов ман да тар, па и са мо 
ка ко ман да тар ќе се ди до пре ми
е ри те на Ср би ја, Ко со во, Ал ба ни ја 
и на БиХ на европ ски те ко ми си
ски ве че рин ки, ка де што ќе му ги 
тит лу ва ат си те до се гаш ни из ја ви 
и дејс тва што го за па ли ја ре ги о
нот. За тоа што тоа се но ви те де
мо крат ски те пра ви ла на ста ра та 
прин ци пи ел на... Евро па.

Прин ци пи ел но, Ма ке до ни ја ќе за
гу би од За ев, кој игра по прин ци
пи те на „ре ал по ли ти ка“, од нос но 
дип ло ма ти ја и по ли ти ка на при
ти сок што не да ва пет па ри за 
окол но сти те или фа кти те, за мо
рал ни те и етич ки пре ми си, ту ку 
ма ки ја ве ли стич ки на сил но ги тур
ка „по ви со ки те“ ин те ре си. Се чии 
ин те ре си, са мо не ма ке дон ски. 

актуелнО

www.republika.mk 9петок, 26 мај 2017 година



Хаг по туж ба та про тив Гр ци ја за 
ве то то во Бу ку решт и пре кр ше
на та при вре ме на би ла те рал на 
спо год ба. Што е тоа што ги спре
чи НА ТО и ЕУ, пред сѐ Гер ма ни ја 
и САД, да ја прот нат Ма ке до ни ја 
во али јан са та, да ги поч нат пре
го во ри те за членс тво во ЕУ и 
со тоа да ја ста би ли зи ра ат не 
са мо Ма ке до ни ја, ту ку и це ли от 
за па ден Бал кан.

Стра те шка та ло ги ка ве ли де
ка со вле зот на Ма ке до ни ја во 
евро ат лан ски те ме ха низ ми ќе 
се за о кру же ше кру гот око лу 
Ко со во со две член ки на НА ТО 
и ќе ги пре ве ни ра ше го лем дел 
од не га тив ни те про це си што 
му се слу чи ја на ре ги о нот, од
нос но на зем ји те во не го кои 
со о че ни со ни ка ква ид ни на се 
вра ти ја на на ци о на лиз мот и 
си те до пол ни тел ни ме то ди на 
вла де е ње.

Но, ре ал но ста из ле зе со се
ма по и на ква. НА ТО и ЕУ ка ко 
на мер но да ја оста ви ја Ма ке
до ни ја да гние од на тре, а во 
исто вре ме на тој што кр ше ше 
при вре ме ни спо год би, ла же ше 
за ни во то на сво јот де фи цит и 
за се кој дел од ста ти сти ка та 
што ја ис пра ќа ше во Бри сел, 
ко ри сте ше европ ски фон до
ви за ра бо ти за кои ни кој не 
чул де ка се на пра ве ни, до би 
сто ти ци ми ли јар ди евра за да 
из ле зе од фи нан си ска та кри за, 
ко ја мо же ше и сѐ уште мо же да 
ги ур не евро зо на та и це ла та ЕУ.

Пред не кол ку го ди ни еден за
па ден по ли ти чар во не вр зан 
раз го вор во еден атин ски хо тел 
ми ре че де ка ние Ма ке дон ци
те ја пот це ну ва ме Ма ке до ни ја, 
но де ка таа е при чи на за страв, 
по точ но за стра ву ва ње, кај го
лем дел од европ ски те и од аме
ри кан ски те по ли ти ча ри што 
ре ша ва ат за вле зот во ЕУ и во 
НА ТО. То гаш овие збо ро ви ми 
беа ше га, ма ла та Ма ке до ни ја 
при чи на за стра ву ва ње на го ле
ми те си ли кои со ед на по се та на 
за ме никпо тсе кре тар мо жат да 
из бе рат вла да. Не воз мож но. Но, 
се га ка ко те за та на мо јот при ја
тел по ле ка да до би ва на ло ги ка 
и да на ве ду ва на шо кант ни, но, 

се пак, ре ал ни пра ша ња. По стои 
ли страв кај на ши те за пад ни 
парт не ри де ка ако Ма ке до ни ја 
ста не дел од ЕУ и од НА ТО, ќе 
ста не уште по су ве ре на и уште 
по са мо стој на и де ка за шти те на 
во друш тво то на нај ци ви ли зи
ра ни те де мо кра тии ќе се оби де 
да ра бо ти и за се бе, а не са мо за 
ре ги о нал ни те и за европ ски те 
ин те ре си. Да ли ко га ста пот ќе 
ис чез не и ќе оста не са мо мор
ко вот, Ма ке до ни ја мо же да им 
свр ти грб на сво и те парт не ри? 
Има ли ви сти на во тоа де ка ста
бил на Ма ке до ни ја, член ка на 
ЕУ и на НА ТО, ќе мо же са ма да 
ре ша ва за про е кти од на ци о на
лен ин те рес кои во исто вре ме, 
ба рем на хар ти ја, се во рам ки на 
европ ски те пра ви ла. Ка ко на 
при мер га со во дот „Тур ски тек“.

Ма ке до ни ја, се пак,  
не е тур ци ја
Дел од ана ли ти ча ри те и дел 
од те о ри и те на за го вор во овој 
кон текст ја спо ре ду ва ат Ма ке
до ни ја со Тур ци ја, ко ја се га ка
ко пол но пра вен член на НА ТО 
и ка ко важ на зем ја за опе ра ци
и те на али јан са та на Бли ски от 
Исток или на не го ви те гра ни
ци си игра мај тап со нај сил на
та европ ска еко но ми ја, Гер ма
ни ја. Се раз би ра, Ма ке до ни ја 
ни ко гаш, без раз ли ка кој е на 
власт, не ма да си доз во ли ни
ту ќе мо же да игра мај тап со 
сво и те нај го ле ми еко ном ски 

и по ли тич ки парт не ри, но, 
се пак, по стои мож ност де ка 
не ко ја вла да би мо же ла да се 
оби де да ја иско ри сти сво ја та 
ге о стра те ги ска ло ка ци ја и да 
вле зе во се ри оз ни пре го во ри 
за енер гет ски те те ко ви што во
дат пре ку неј зи на те ри то ри ја.

Гло бал ни те игри се мно гу 
по го ле ми од Ма ке до ни ја
Во вр ска во про е ктот „Тур
ски тек“ и ки не ска та же лез
ни ца до се га е ка жа но ре чи си 
сѐ. Раз ни те о рии на за го вор 
ги по вр зу ва ат овие про е кти 
со ку ма нов ски те на ста ни, со 
разд ви жу ва ње то на ал бан
ски те ра ди ка ли во Ко со во и 
во Јуж на Ср би ја и со по ли тич
ка та кри за во Ма ке до ни ја.

Да ли, по крај вна треш ни те ано
ма лии во Ма ке до ни ја, при чи
ни за пос лед на та кри за, ко ја 
не ма да за вр ши сѐ до де ка не 
се ре шат гло бал ни те пра ша
ња по вр за ни со ре ги о нот, се 
и овие енер гет ски и тр гов ски 
про е кти ќе по ка же вре ме то. 
Мо же би, сѐ до де ка не кој нов 
„Ви ки ликс“ или Сно у ден не ни 
открие де ка Ма ке до ни ја би ла 
свес но жр тву ва на за да се за
шти тат ин те ре си те на по го ле
ми те игра чи.

А, до де ка дој дат тие ин фор ма
ции, ако во оп што се точ ни, за 
на ши те чи та те ли тре ба да ја 

об јас ни ме гло бал на та игра за 
енер гет ски те ре сур си, од нос но 
ка на ли пре ку кои во бли ска 
ид ни на ќе се хра ни Европ ска та 
уни ја. Ка ко што во ста ро вре ме 
глав ни зем ји би ле тие пре ку 
кои оде ле тр гов ски те па ти шта, 
та ка се га глав ни се зем ји те што 
се на па тот на енер гет ски те 
ко ри до ри. Глав на та би тка во 
мо мен тов во овој кон текст се 
во ди ме ѓу САД, Гер ма ни ја и 
Фран ци ја (во оваа гру па се и 
Ве ли ка Бри та ни ја и Хо лан ди ја 
ка ко при вр зо ци на Ва шин гтон, 
од нос но Бер лин), и ме ѓу Ру си ја 
и Тур ци ја, пре ку ко ја ми ну ва ат 
или тре ба да ми ну ва ат го лем 
дел од за цр та ни те про е кти за 
пре нос на гас и на фта од Ру си ја 
и Бли ски от Исток кон Евро па.

Ако се се ти ме на од лу ка та на 
бу гар ска та вла да, ко ја за ед но 
со Гр ци ја и Ру си ја пот пи ша 
два го ле ми енер гет ски про
е кти (нук ле ар ка та Бе ле не и 
на фто во дот Бур гас  Але ксан
дро по лис), а по тоа се отка жа 
од нив, јас но е де ка не са мо 
Ма ке до ни ја, ту ку и да ле ку по
моќ ни и пов ли ја тел ни зем ји се 
жр тви на гло бал ни те би тки за 
прев ласт.

Кој ќе го кон тро ли ра про то
кот на гас и на фта за де се ти на 
го ди ни, мо же би, не ма да би де 
од су штин ска важ ност до кол
ку За па дот ус пее да нај де пер
пе ту уммо би ле или до кол ку 

ја ма кси ми зи ра ефи кас но ста 
на об нов ли ви те из во ри на 
енер ги ја, ка ко ве те рот, сон це
то или мор ски те бра но ви. Но, 
го ле ми те си ли раз мис лу ва ат 
на го ле мо и, пред сѐ, сво и те 
пла но ви ги ба зи ра ат на ре ал
ни те прет по ста вки и ана ли зи. 
А, тие ве лат де ка со зго ле ме
ни те по тре би за еле ктрич на 
енер ги ја и ели ми ни ра ње то на 
нук ле ар ки те во Евро па ду ри и 
со зна чи тел но зго ле му ва ње на 
ка па ци те ти те на из во ри те на 
об нов ли ва енер ги ја за де се
ти на го ди ни и по ве ќе ру ска та 
на фта и гас сѐ уште ќе би дат 
глав ни фа кто ри на енер гет ска
та ста бил ност во ЕУ.

За тоа е раз бир ли во зо што на 
за пад ни те зем ји и на во деч ки те 
зем ји во ЕУ не им од го ва ра не кој 
друг да го има во ра це вен ти
лот за га со во ди те од кои тие 
ќе до би ва ат енер ги ја. Слу ча јот 
со Укра и на, ко ја се га е еден од 
нај го ле ми те ди стри бу те ри на 
ру ски гас, по ка жа де ка За па дот 
мо ра да има ди рект на кон тро
ла на енер ген ти те ду ри и ко га 
со тоа се соз да ва мо но пол ска 
по зи ци ја на ру ски от гас во ЕУ, 
што е спро тив но на пра ви ла та 
на Европ ска та ко ми си ја. Вто ра
та тра са од га со во дот „Се ве рен 
тек“, кој е пот пи шан во екот на 
за пад ни те санк ции кон Ру си ја 
од стра на на пет ком па нии од 
Ве ли ка Бри та ни ја, Фран ци ја, 
Хо лан ди ја и две гер ман ски, ни 

да ва за пра во да се сог ла си ме 
со си те што твр дат де ка Ма ке
до ни ја ни ко гаш не ма да до бие 
шан са да за ра бо ту ва од транс
фер на ру ски гас пре ку неј зи на 
те ри то ри ја. И тоа не за тоа што 
ќе за ра бо ти при стој ни па ри од 
ди стри бу ци ја та, ту ку за тоа што 
во та ков слу чај ќе би де уште 
еден фа ктор од кој ќе за ви си 
Евро па при при ста пот до евти
ни енер ген ти. Во сце на ри ја та 
по вр за ни со Ма ке до ни ја нај че
сти се стра во ви те од по дел ба на 
зем ја та на „ал бан ски“ и „сло вен
ски“ дел, што мо же да вли јае врз 
транс фе рот на гас кон Евро па, 
или де ка раз о ча ра но ста од ЕУ 
и од НА ТО и сѐ по а гре сив ни от 
при стап на Ру си ја мо же да до
ве дат не кон тро ли ра на вла да 
ко ја, слич но ка ко укра ин ска та, 
ќе са ка да ги зго ле му ва це ни те 
за транс порт на енер ген ти те за 
да се по ста ви ка ко не за ви сен 
пре го ва рач со Ру си ја и со тоа да 
ја ста ви Евро па во опас ност. Сѐ 
по о чиг лед но е де ка За па дот не 
са ка во биз ни си те со Ру си ја, на 
ко ја, исто та ка, ѝ се по треб ни па
ри те од га сот и на фта та, да има 
по сред ни ци осо бе но за тоа што 
е јас но де ка ду ри и во пер и од 
на санк ции има од лич на со ра
бо тка ме ѓу европ ски те фир ми 
и ру ски те др жав ни енер гет ски 
ги ган ти. Уште по мал ку е слу чај
но тоа што но ви от аме ри кан ски 
др жа вен се кре тар Тај лер сон е 
по ра не шен шеф на огром на на
фте на ком па ни ја и има од лич ни 
вр ски во Кремљ.

Ко га ќе се про чи та ат си те овие 
те зи, те о рии и ре ал ни фа кти, 
чо век не мо же да не по мис ли 
де ка Ма ке до ни ја, кол ку и да е 
важ на за нас Ма ке дон ци те, се
пак, на гло бал на та осо бе но на 
енер гет ска та ма па е џу џе кое 
ни ко гаш не ма да до бие шан са 
за ка ков би ло про фит, осо бе но 
ако со та ква та по зи ци ја е ма кар 
и ми ни мал на опас ност за гло
бал ни те до го во ри и пла но ви. 
Освен ако гла бал на та игра и 
до го вор ме ѓу глав ни те ме ѓу
на род ни фа кто ри не нѐ на ве де 
да би де ме дел од важ ни те енер
гет ски те ко ви, а при тоа да не 
би де ме при чи на и пред мет на 
де ста би ли за ци ја. 

кОлуМна
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П о не дел нич ки, Ка ти ца по
втор но ја из не на ди јав но
ста. Мно гу ми на на ив ни 

со ци јал де мо кра ти „пад наа“ во 
не свест за тоа што, ве ру ва ле или 
не, Ја не ва по ба ра про дол же ние 
на ман да тот на СЈО?! За чу де но
ста од овој чин не ми нов но про
из ле зе од ед на мно гу ед но став на 
при чи на. Па чу му Ка ти ца ба ра 
про дол же ние на ман да тот, ко га 
це лос но си ја из вр ши за да ча та за 
ко ја бе ше соз да де но СЈО? Зо што 
по ба ра нов ман дат ко га ус пеа 
во ни е тот и во ми си ја та да му 
обез бе ди ман дат на За ев? Па не
ли тоа бе ше и по ен та та на оваа 

ан ти прав на и пар ти ска фор ма
ци ја? Или, се пак, спе ци јал ци те 
стиг наа до цел та на ло же на од 
на ло го да ве цот од ри дот?

Да, иа ко дел од пред ви де но то е 
ис пол не то, крај на та цел на па ра
ин сти ту ци ја та е да ле ку од сво јот 
фи ниш. СЈО не го за вр ши сво е то 
не де ло. Крај на та цел е уни шту ва
ње то на опо нен тот на па те тич ни
от мур тин ски спа си тел. Сѐ до де ка 
Гру ев ски и ВМРОДПМНЕ  се при
сут ни во јав но ста, СДС без М не ма 
да ја има по са ку ва на та сло бо да за 
да ги ис по ра ча да де ни те ве ту ва
ња што и го про тур каа до ов де. А 
дол гот е го лем и ви си над де моН
крат ски те по ри ви и гла ви. И та ка, 

ми си ја та на Ја не ва и неј зи на
та пар ти ска по друж ни ца бе ше 
ток му де вал ва ци ја и раз не би ту
ва ње на по ли тич ки те фа кто ри 
што се гри жат за на ци о нал но то 
и за уни тар но ста на др жа ва та. 
Ва ка, де лум на та ис пол не тост на 
за да чи те зна чи са мо не моќ на 
ма ри о нет ска вла да, ко ја стар ту
ва од по зи ци ја на сло бо ден пад 
и сил но ќе „трес не“ при пр ви от 
пре диз вик. Си лен пре диз вик за 
нив, не за вис но да ли тоа би ло 
име то, зна ме то, хим на та, гр бот, 
ја зи кот, фе де ра ли за ци ја та...

За мис ле те са мо, За ев и СДС без 
М пра ват из лет и ис пол ну ва ат, 
а СЈО и Ја не ва не се ту ка за да ја 
за ме тку ва ат јав но ста со из мис
лен кри ми нал на ВМРОДПМ
НЕ? А тол ку се на вик наа на 
мо мен тот, се ко гаш ко га ќе 
на пра ват или пла ни ра ле да 
на пра ви те глу пост, ед но став
но, вр тат во СЈО и оп, ди гре си ја! 
Ка ко то гаш би функ ци о ни ра ла 
вла да та на За ев без СЈО? Па не 
мо жат Мо ге ри ни, Хан, Хојт Ји 
и ком па ни ја це ло вре ме да ги 
спа су ва ат, не ли. Та кси рат, ама 
го лем...

СЈО по налог на СДС 
ќе ја уништува 
ВМРО-ДПМне

Пишува | Љупчо Цветановски

Со ци јал де мо крат ско то ја бан џи ско оруж је (СЈО) по тфр ли во ис пол ну ва ње то на 
на ло же но то. Да, мо же би де лум но и ус пеа во ми си ја та „со две ра це“ да по мог не  
во на мет ну ва ње то на За ев за ман да тар, но нес по рен факт е де ка му тре ба 
про дол же ние на сопс тве ни от ман дат. СЈО е да ле ку од фи ни ши ра ње на сво е то 
не де ло. Крај на та цел е уни шту ва ње то на опо нен тот на па те тич ни от мур тин ски 
спа си тел. Сѐ до де ка Гру ев ски и ВМРОДПМНЕ се при сут ни во јав но ста, СДС без 
М не ма да ја има по са ку ва на та сло бо да за да ги ис по ра ча да де ни те ве ту ва ња, 
кои и го про тур каа до ов де. А дол гот е го лем и ви си над де моН крат ски те  
по ри ви и гла ви. Не Ја не ва, пра шај те ја Мо ге ри ни...

анализа

СцеНАРИО ЗА фАјРОН
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Со што од на ве де ни те иден ти тет
ски „ре фор ми“ и да поч нат, со опо
зи ци ја ка ко ВМРОДПМНЕ и си лен 
на род, раз бу ден, дла бо ко осве стен 
и одам на све сен за пос ле ди ци те 
од ти ран ска та пла тфор ма, кој де
мон стри ра ше (до се га не ви де ни во 
Ма ке до ни ја) 250.000 при сут ни на 
про те сти те при по се та та на „при
ја те лот“ Хан, свес ни се де ка тоа ќе 
би де са мо брз по че ток на кра јот на 
нив на та по ли тич ка ка ри е ра.

Со о че ни со ви сти на та и со си ла та 
на про тив ни кот, на чи ја стра на е 
на ро дот и кој, уште по бит но, му 
пре чи на „ча до рот“ и има ма на 
што се про ти ви на ис пол ну ва ње то 
на не го ви те скри е ни жел би, пла
нот за уни шту ва ње на не по жел ни
те по ли ти ча ри со став бе ше и е да 
би де ток му пре ку про дол же на та 
ра ка СЈО. Кра тен ка што, всуш ност, 
зна чи СЕНЗАЦИОНАЛИСТИЧКО 
ИЛИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКО 
ЈАБАНЏИСКО ОРУЖЈЕ. Из бе ре те 
са ми те...

СЈО: Многу фантазија, 
читање, глума и индиции со 
малку факти и докази
За го ле ма жал на Ка ти ца, таа уште 
утре ден та бе ше за се не та од не до
вет но ста на Фе де ри ка Мо ге ри ни, 
ко ја без срам и пер де го по ви ка 
ман да та рот За ев во Бри сел. Не фер 
чин од Ита ли јан ка та, ко ја со пре
се да нот го от трг на вни ма ни е то 
од тол ку те шко смис ле ни те и из
мис ле ни  пос лед ни об ви не ни ја во 
СЈО, две од три про тив нај го ле ми от 
не при ја тел Гру ев ски. Не са кај ќи, 
ча дор џи ка та за се ни тол ку труд 
и не прос па ни но ќи по ми на ти во 
из мис лу ва ње. А и зо што да не, па 
ако го прог ла си ја Та лат за пре тсе
да тел на Со бра ни е то во 19.00, т.е. 
са мо по ло ви на час по не у став но то 
наз на чу ва ње, чу му и ман да та рот, 
кој сѐ уште пре го ва ра за Вла да, да 
не го прог ла сат за неј зин пре тсе
да тел? Или, уште по ед но став но, 
зо што во Ма ке до ни ја да има ка кви 
и да е из бо ри, да ли пре тсе да тел
ски, пар ла мен тар ни или ло кал
ни? Ед но став но, за да нѐ спа сат од 
мал тре ти ра ње и тро ше ње па ри, 
Бри сел и Ва шин гтон не ка ни из би
ра ат сѐ, па и та ка ни го пра ват тоа 
кр шеј ќи ги си те пра ви ла и нор ми. 
Што е по ен та та на „има ње“ др жа ва 

во ко ја сѐ се ре ди и на ло жу ва од 
стра на? На стра на што се ко гаш ни 
мис лат „до бро“, а не де ка те ра ат 
свои лич ни ин те ре си, не ли...

За гре во та, но Мо ге ри ни ја за се ни 
смо квар ка та од Мр зен ци ток му 
отка ко „спе ци јал ци те“ се „скр ши
ја“ од ра бо та и од из мис лу ва ње 
слу чаи, во мо мент ко га со о че ни со 
кра јот на сво е то и та ка не до вет но 
дејс тву ва ње и ман дат, при тис на
ти од об вр ска та да „ис по ра ча ат“, 
па ра ин сти ту ци о нал ки те нав ле
гоа во сво јот зе нит. Со пос лед ни те 
три слу чаи, се раз би ра на „Т“, Ка
ти ца, Лен че и Фа ти ме го стар ту
ваа сло бод ни от пад кон за ле зот 
на „ин сти ту ци ја та“, ко ја во исто
ри ја та ќе оста не за па ме те на ка ко 
нај го лем срам за прав на та фе ла во 
др жа ва та. Слич но ка ко ша ре на та 
на пра ви ја за по и мот ре во лу ци ја. 
Се на ѕи ра ли сли чен исто ри ски 
при мер со но ви от пре ми ер? По 
ана ло ги ја, не ли...

афинитетите и „квалитетите“ 
на СЈО
Во ре чи си 18 ме се ци ра бо та по ка
жаа ед но. Де ка „Ву јак ли ја“ по сто
ја но им е отво рен на бу ква та „Т“ 
и де ка има ат мно гу, мно гу фан
та зи ја. Мал ку бол на, но, се пак, 
фан та зи ја. Са мо за по тсе ту ва ње, 
збро у ва ме за не до вет ни те и без 
тро шка до ка зи во се бе „Ти та ник“, 
„Твр ди на“, „Тенк“, ТНТ“, „Тор ту ра“, 
„Транс пор тер“, „Ти фа ни“, „То тал“, 
„Три ста“, „Таб ла“, „Тре зор“, „Топ лик“, 
„Тен де ри“, „Тар гет“, „Тенк“, „Та ри
фа“, „Труст“, „Та лир“, „Тра е кто ри ја“ и 
„Трев ник“... И та ка не е бит но име
то, си те се про тив ВМРОДПМНЕ, 
што очиг лед но и бе ше цел та на 
не про коп са ни те на зи ви. Ге не ра
ли за ци ја, неј се што е те ме ле на на 
пу сти ин ди ции...

Не де ка за ед на и пол го ди на не 
по ка жаа и одре де ни ква ли те ти. 
Мо же би не прав нич ки, но пре зен
ти раа ду зи на дру ги афи ни те ти. 
Фа ти ме јас но и нед вос мис ле но ѝ 
де мон стри ра ше на ма ке дон ска
та јав ност де ка има не ос тва ре на, 
сил на и огром на жел ба да би де 
актер ка. И по до бро што не би ла, 
би деј ќи со ка та стро фал ни от та
лент ќе ги за се не ла ду ри и Ри стиќ 
и Та сев ски.

Ка ти ца, пак, освен афи ни те тот кон 
смо кварс тво то и ста но ви те, по
ка жа де ка има огром на жел ба да 
на у чи да чи та. Не ко гаш, ко га ќе го 
сов ла да и овој те жок чин, мо же би 
и ќе ус пее да ги про чи та и на у чи 
тол ку по треб ни те за ко ни.

Уло га та на Лен че за мно гу ми на 
оста ну ва ми сте ри ја, но ви сти на
та е де ка „ча до рот“, кој им ја на
мет на игра та со „Т“, хо ли вуд ски те 
цир ку сант ски прескон фе рен ции 
и ома ло ва жу вач ки от од нос кон 
ви стин ски те ин сти ту ции, неа ја 
на мет на ка ко уб ла жу ва ње за „спо
соб но ста“, сти лот и ли кот и де ло
то на Ја не ва. Кла си чен кон траст 
или ди гре си ја   ка де да гле да ат 
гра ѓа ни те при јав ни те на ста пи, 
со што би ѝ да ла по го лем про стор 
и сло бо да на Ка ти ца. Кол ку по не
за бе ле жи тел на и по не и стак на та, 
тол ку по до бро за из вр шу ва ње на 
глу по сти те. Во сен ка...

8 милиони во ветер,  
ама ветер во едрата на СДСМ
За овие ре чи си 18 ме се ци, кои 
на бр гу за вр шу ва ат, СЈО по тро ши 
не ве ро јат ни осум ми ли о ни евра. 
На род ни па ри, да де ни во ве тер, но 
не кој би ло, ту ку ве тер што за вр ши 
во едра та на СДСМ. Неј се што сѐ им 
се те ме ли на ин ди ции и за тол ку 
мно гу вре ме не из гра ди ја ни ту ед
но цвр сто об ви не ние, но за дел од 
па ри те Ја не ва не мис ле ше де ка е 

по треб но ни да да де от чет пред 
Со бра ни е то, кое ги изг ла са. На
стра на што не го ни приз на ва
ат. Че каа ли да дој де спи ке рот 
Та лат за по лес но да ги оправ
да ат? Да, но во то „мно зинс тво“ 
соз да де но од ма ша та на „ча
до рот“ пре ку пре диз бор ни от 
и по стиз бор ни от ин же не ринг, 
не ма да има ни ка ков проб лем 
да ги оправ да тро шо ци те на 
Ја не ва. Кол ку и да се не о прав
да ни и не до вет ни. Па што ако 
вра бо ти ла ду зи на на па те ни и 
не вра бо те ни со ци јал де мо крат
ски про фе си о нал ни плу ка чи и 
из вр ту ва чи, кои из ми на ти те 
де се ти на го ди ни беа ма кси мал
но вне се ни во де вал ва ци ја та 
на акту ел на та власт? Па и та ка 
тоа бе ше при мар на та цел та на 
СЈО и за тоа овие ли ко ви тол ку 
до бро се вкло пи ја во па ро ди ја
та. Очиг лед но, не е лес но да се 
би де спа си тел ка на спа си тел од 
Мур ти но, ма кар и са мо на ре чен. 
Оста ну ва са мо ед но пра ша ње, 
ко ја ќе би де на гра да та за „пре
трг на то то“ и за це ла та таа ма ка 
со из мис лу ва ње кри ми нал? Да, 
но ва та „ре форм ска“ вла да за
бр за но до а ѓа, „ча до рот“ ја тур
ка без исав, па не ма да че ка ме 
мно гу за да ви ди ме со што ќе 
би дат на гра де ни За е ви те па
ра ин сти ту ци о нал ни бор ци. 
Зас лу жи ја дел од ко ла чот. Им 
сра бо ти ја мно гу, што е пра во, 
пра во е... 

СЈо, мно гу оче ку ва но, нај а ви ка но на да од об ви-
не ни ја во на ред ни от пер и од про тив глав ни от кон-
ку рент на не го ви от мен тор За ев. ако вни ма тел но 
ја сле дев ме пос лед на та прес-кон фе рен ци ја на 
СЈо за бе ле жи тел но бе ше де ка таа не се раз ли-
ку ва ше мно гу од прет ход ни те, со хо ли вуд ски те 
ка ра кте ри сти ки на „на ши те“ три гра ции-лов џи ки 
на „кри ми на лот“ и на „ко руп ци ја та“ во зем ја та, 
ве ли проф. д-р та ња Ка ра ка ми ше ва-Јо ва нов ска 
од Прав ни от фа кул тет во Скоп је, спо ред ко ја 
тие по сто ја но го ко ри стат исти от реч ник, иста та 
на со ка и ше ма, иста та цел.

КАрАКАМИшевА-ЈовАновСКА: единс тве на та 
раз ли ка на пос лед на та прес-кон фе рен ци ја бе ше 
во тоа што ше фи ца та јав но и со до за на го ле ма 
па ни ка си го по ка жа за бот што најм но гу ја бо ли.

По ка жа де ка, бу квал но, го прес па вре ме то што ѝ 
бе ше да де но на рас по ла га ње и се га ка ко ма му рен 
чо век што е све сен де ка мо ра да ста не за да сра-
бо ти не што се пре пел ка на прес-кон фе рен ции и 
ба ра до пол ни тел но вре ме за да мо же да сра бо ти 
не што што ѝ е од на пред на ра ча но. Тоа што Ја не ва 
и дру ги те спи е ја на др жав ни јас ли 18 ме се ци, што 
во ме ѓу вре ме по тро ши ја не кол ку ми ли о ни евра 
на лу ксу зи ра ња и на хо но рар ци, и пак не ус пе-
аа да нај дат ни што по се ри оз но во бом ба стич но 
нај а ве ни те пред ме ти, се га тре ба да се за о би ко ли, 
да се пре скок не сопс тве на та од го вор ност пре ку 
под не су ва ње ба ра ње за про дол жу ва ње на ман-
да тот не ба ре ман да тот им е ви но вен за нив на та 
не од го вор ност и сер вил ност во ра бо та та.

Пр во, фа ктот де ка Биг Ма ма има ше по тре ба на 
са ми от по че ток од пре сот лич но и са мо у ве ре-
но да кон ста ти ра де ка СЈо и таа ка ко ше фи ца 
лич но и пер со нал но ја оправ да ле до вер ба та што 
им би ла да де на од гра ѓа ни те, а ко ја за неа би ла од 
огром но зна че ње и де ка, за мис ле те, тие ка ко јав ни 
об ви ни те ли ка ко до се га, та ка и во ид ни на ќе про-
дол же ле нај про фе си о нал но да ја вр шат сво ја та 
функ ци ја, и де ка СЈо во рам ки те на сво е то по сто е ње 
се етаб ли ра ло ка ко про фе си о на лен др жа вен ор ган 
што ус пе ал да из гра ди ин те гри тет на не за вис на 
и не при страс на ин сти ту ци ја, а де ка по твр да за 
тоа би ла кон ти ну и ра на та до вер ба, ко ја гра ѓа ни те ја 
има ле во ова јав но об ви ни телс тво ка ко ин сти ту ци ја 
на ко ја најм но гу ѝ ве ру ва ат, всуш ност, по ка жу ва 
ко ја е нај го ле ма та бол ка на Ка ти ца Ја не ва, ко ја 
е нај го ле ма та ко ле ктив на бол ка на СЈо и на си те 
ин вол ви ра ни ви со ко пла те ни хо но рар ци во овој об-
ви ни тел ски цир кус, кој по ве ќе од ед на и пол го ди на 
се којд нев но нѐ мал тре ти ра пре ку ма ли те екра ни.

вто ро, ни ту Ка ти ца Ја не ва ја оправ да ла до вер ба та 
да де на од гра ѓа ни те, ни ту СЈо не ко гаш бил, ни ту 
ко га би ло ќе би де про фе си о на лен др жа вен ор ган, 
ни ту ра бо та та на оваа цир ку сант ска гру па мо же да 
се тре ти ра ка ко не за вис на, а уште по мал ку ка ко 
пар ти ски не при страс на ин сти ту ци ја, ни ту, пак, 
а нај мал ку СЈо и Ја не ва ужи ва ат кон ти ну и ра на 
до вер ба од гра ѓа ни те. ова се бес мис ле ни ла ги и 
ши ре ње лаж на са мо у ве ре ност за про па ганд на 
цел да се при крие це ли от срам и ре зил со кој 
е об ви ен овој па ра др жа вен ор ган, да се скрие 
си от не про фе си о на ли зам и прав но нез на е ње, 
кое по ве ќе од ед на го ди на исте ку ва од ска по 
пла те ни те вра ти на СЈо, и да се ис пе рат кол ку 
што е мож но по ве ќе вал ка ни те али шта од сво е то 
ра бо те ње во сог лас ност со пар ти ска та аген да на 
За ев и ком па ни ја.

ни ту мо жат да се ис пе рат, ни ту мо жат да го ре-
ла ти ви зи зра ат оп шти от гра ѓан ски впе ча ток де ка 

СЈо има ед на единс-
тве на цел во си сте мот, 
а таа е да оцр ни сѐ и се-
ко го што зна чи не што во 
вМро-ДПМне.

Гра ѓа ни те на рМ не ма да ги за бо ра ват хо ли вуд-
ски те ка ра кте ри сти ки на три те гра ции, не ма да 
ги за бо ра ват те а трал но сти те во из ве ду ва ње то 
на прес-кон фе рен ци и те не ба ре сни ма ат кри ми-
филм, а не во дат прес-кон фе рен ци ја за се ри о зен 
др жа вен ор ган ка ков што тре ба да би де јав но то 
об ви ни телс тво. во си те до се гаш ни по стап ки јас-
но ка ко ден се до ка жа се ле ктив на та прав да што 
најм но гу ја ми лу ва СЈо, се по ка жа де ка СЈо не ги 
по чи ту ва клуч ни те на че ла на кри вич на та по стап ка, 
ка ко што се на че ло то на пре сумп ци ја на не ви ност, 
тај но ста на по стап ка та, ле га ли те тот на по стап ка та, 
по чи ту ва ње на чо ве ко ви те пра ва на осом ни че ни-
те и слич но. За СЈо нај важ на ра бо та во овие 18 
ме се ци ра бо та бе ше ка ко по бом ба стич но да го 
оцр нат ни ко ла Гру ев ски и не го ви от најб ли зок 
тим од со ра бот ни ци и ка ко да им на ле пат по ве ќе 
ети ке ти де ка се ло ши лу ѓе.

СЈо е мно гу, ама мно гу да ле ку од не за вис на и 
не при страс на ин сти ту ци ја за ка ква што се тру-
ди, со свои збо ро ви, да ни се при ка же. СЈо е 
мно гу да ле ку од ре а ли зи ра ње то на пре по ра ки те 
на ве не ци јан ска та ко ми си ја би деј ќи оваа Ко ми-
си ја ни ко гаш и ни ка де во евро па и во све тот не 
под др жа ла кла си чен пар ти ски раз гра нок во пра-
во суд ни те си сте ми, кој има единс тве на цел - да 
пра ви пар ти ски лов на ве штер ки. Сра мот и ре зи-
лот на „про фе си о нал ци те“ во СЈо не мо же да се 
по крие со ни ту ед но по ви ку ва ње на пре по ра ки те 
од ве не ци јан ска та ко ми си ја, ни ту со обич но то 
по ви ку ва ње на дру ги до ку мен ти до не се ни од 
Со ве тот на евро па, од еУ, од оон. Тие са ми те 
си се ви нов ни што се ста ви ја во ску тот на За ев, и 
што сле по и вој нич ки ги ис по ра чу ва ат не го ви те 
на ред би за под не су ва ње об ви не ни ја, жи го су ва ње 
и ана те ми су ва ње на ил јад ни ци ли ца - чле но ви на 
вМро-ДПМне.

Ток му за тоа во на ред ни от пер и од ќе се из наг ле да-
ме се ка кви пред ме ти за кои СЈо ќе се по ста ву ва во 
уло га и на ја вен об ви ни тел, зна чи истра жи тел, и во 
уло га на ос но вен, апе ла ци ски, па ду ри и вр хо вен 
суд во исто вре ме. Ка ти ца Ја не ва со сво јот тим ќе 
би де пар ти ски ег зе ку тор и оцр ну вач на се кој што 
ќе мо же да се по ја ви ка ко по тен ци ја лен играч на 
вМро-ДПМне за по бе да на ло кал ни те из бо ри. 
Цел та ќе би де на до се гаш ни те, но и на мож ни те 
ид ни но ви кан ди да ти за гра до на чал ни ци што би 
про из лег ле од оваа пар ти ја, а кои ка ко лич но сти 
би мо же ле да од не сат по бе да на оваа пар ти ја во 
оп шти ни те.

СДС пре ку СЈо ќе би де бе скру пу ло зен. Јав на тај на 
е де ка СЈо е са мо ед на од ала тки те што СДС ќе ја 
ко ри сти за оцр ну ва ње на по тен ци јал ни те кан ди-
да ти на вМро-ДПМне. Дру га та ала тка е, се ка ко, 
це лос но то пре зе ма ње на цен трал на та власт и 
бр ка ње од ра бо та на сим па ти зе ри те, под др жу ва-
чи те и на чле но ви те на вМро-ДПМне. Среќ на но ва 
’49 го ди на се кој ден ќе ни би де на ре пер то а рот. 
Уште се га, уште не усто ли че ни упа ту ва ат за ка ни 
и уце ни за бр ка ње од ра бо та, за пар ти ски ре ван-
шиз ми, за чис тки, за мет ли, за ле та ње на гла ви и 
на дру ги ор га ни, и што ли сѐ не по ра ди раз лич но 
мис ле ње и раз ли чен став од пар ти ски от став на 
СДС. ве лам став на СДС, би деј ќи во оваа пар ти-
ја по стои ко ле ктив но ед но у мие ка ко ре ликт од 
вре ме то на СКЈ-СКМ.

каракамишева-Јовановска:  
Граѓаните нема да ги заборават холивудските 
карактеристики на трите грации

анализа
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кОлуМна

Пишува | Ацо Станковски

И покрај сите порази и разочарувања, ентузијазмот не 
спласнува. Дури и денес, по тоа апатично и безобразно 
предавање на мандатот од страната на претседателот 

на државата на лидерот на парламентарното мнозинство, 
некоја чудесна и таинствена надеж, дека правдата, конечно, 
ќе стапне на сцената, не ги напушта вечно оптимистички 
настроените патриоти. 

• Ова нема тукутака да застане – се огласуваат патриотските 
сили, кои, како по обичај, лутаат од ендек до ендек, вака 
оставени самите на себе, без раководство и јасна стратегија. 

• Лидерството отсекогаш било проблем во нашата тат
ковина. Посебно во поновата историја гледаме како во 
пресудни моменти за нацијата изостанувало силно и 
храбро лидерство. Но, така ти е тоа со малите нации. Тие 
како да имаат судбина да им бидат трабанти на големите 
сили и беспоговорно да го прават тоа, што ќе им се каже. 

• А, ако не?! 

• Тогаш следува сурова казна, која, меѓу другото, треба да им 
служи на сличните како лекција што тешко ќе ја заборават. 

• Како ние, што никако не можеме да ја заборавиме таа што 
ѝ ја дадоа на Србија во 1999 година, а потоа на нашата 
татковина во 2001 година. Потоа срамно нѐ турнаа на 
колена под товарот на рамковниот диктат. 

• Сега го прават истото, само што има малку поинаков декор 
на сцената. 

• Без сомнение, маршале. (Се возиме по метрополата без 
причина, со нас е и Карамаз, стар пријател.) 

• Се обидуваат да бидат суптилни, но досега таинственоста 
им оди како на слон во порцеланска работилница. 

• Велат, силно го притиснале галапчето, а тоа го снесло јајце
то. Шарените слават, јадат и пијат и се фотографираат, па 
на мрежата, па си честитаат, па триумфално егзалтираат 
на своите профили. 

• Дал да ги жалиш или да ги мразиш поради бесрамноста во 
однос на нивното поведение сите овие години од почето
кот на кризата со бомбите Заеви, па сѐ до капитулацијата 
на правната држава и националното раководство, во секоја 
смисла. Но, силни биле ударите на Брус Ли или како ли се 
викаше тој виетнамски јаничар од ЦИА?

• Хојт Брајан Ји, маршале! Велат, бил љубител на елитни 
проститутки. Уште се мота по регионот, пред некој ден 
беше виден во Црна Гора, а потоа во Албанија, ги спро
ведува директивите на длабоката држава за ескалација 
на безбедносните проблеми меѓу соседните држави, кои 
беа предвидени да бидат на „линијата на огнот“ според 
доктрината на поранешниот државен секретар, Џон Кери. 

• Но, како ништо да не се менува, сѐ оди според плановите 
на администрацијата на Обама, иако Трамп веќе одамна 
зацарува во Белата куќа. 

• Мочуриштето во Вашингтон ДЦ се покажа како премногу 
длабоко. Да не беа Русите и другар му Путин, досега прет
седателот Доналд Трамп ќе го проголташе чудовиштето, 
кое живее во ова гигантско блато. Тоа е, маршале, како што 
добро знаеш, една суперразгранета мрежа на агенти и 
криминални банди, чијашто ултимативна цел е моќта, која 
носи профит и сѐ друго. За жал, сега и нашата држава падна 
како плен на ова ужасно интернационално чудовиште, 
чијашто глава е зариена во тињата на мочуриштето во 
Вашингтон ДЦ.

• Така е тоа, кога немаме лидер што ќе му излезе на мегдан 
на ова одвратно чудовиште. 

• Никој не сака да оди курбан за бадијала, маршале. Луѓе 
како Ганди или Нелсон Мандела се ретки. А и не можеш 
да очекуваш од нив вакви триумфи на волјата. Сите тие 
се нежни и внимателни домаќини, кои прво си ја гледаат 
фамилијата. Нормални луѓе се тоа, маршале. Не можеш 
од пудлица да направиш лав со помош на добар фризер, 
нити, пак, од зајак магаре со засилена исхрана. Наше си е 
да се помириме и да молчиме. 

• Па и да се побуниме, како што се буневме сите овие денови, 
ќе добиевме само главоболки и настинки. 

• Така е, маршале, а сето тоа доаѓа од кемтрејловите, кои 
ги создава длабоката држава, прскајќи во атмосферата 
од своите авиони за специјални операции супстанции, 
кои дејствуваат инхибициски на граѓаните. Затоа целата 
атмосфера е апатична и индолентна. Дури и шарените 
немаат доволно ентузијазам во своите прослави за до
бивањето на мандатот од страната на нивниот овчар. 

• Познати ми се тие потфати на длабоката држава. Порано 
истураа смирувачки средства во градскиот водовод, денес 
тоа го прават преку воздухот. 

• Всушност, ние сите сме ставени во позиција на експери
ментални глувци. 

• И тоа одамна...

• Сега може да го сменат името правејќи ѝ услуга на Грција 
и да нѐ напикаат во НАТО, во таа одвратна злосторничка 
дружина. 

• Токму така, а потоа да почнат со новата војна, која овој 
пат, без сомнение, ќе ја загубат, воедно ризикувајќи го 
постоењето на своите сателити. Мислам на сојузничките 
помали народи. 

• С.Р.А.М., маршале, тоа би можело да биде новото име на 
нашата држава. Од Ф.И.Р.О.М. во С.Р.А.М. 

• И, што ти значи тој акроним?

• Тоа е Сојузна Република АлбаноМакедонија, маршале, 
името што ќе го носиме во иднината, мој драг маршале. �
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Ветеното се исполнува - милиони евра се инвестираат во патишта
Се МеНуВА ИНфРАСтРуктуРНИОт лИк НА ЗеМјАВА

Македонија инфраструктур
но се модернизира. И покрај 
политичките турбуленции  

ветеното и почнатото се сработу
ва. Се инвестира во патишта што со 
години и децении не беа „пипнати“, 
полни со дупки, крпеници, практич
но беа срам за државата. Од грдата 
инфраструктурна слика штета трпеа 
и граѓаните и економијата. Тешко и 
бавно се патуваше, компаниите не 
можеа навреме да ги реализираат 
склучените зделки, туристите бав
но ја поминуваа државава. Наско
ро сето ова ќе биде само лош сон. 
Пресметките покажуваат дека оваа 
и в година ќе се реализираат про
екти за изградба или санација на 
патишта во вредност од повеќе од 
една милијарда евра. Имено, годи
нава, според планираното, треба да 
бидат завршени две нови капитални 
автопатски делници. Првата е Демир 
капија – Смоквица, клучна за ком

плетирање на Коридорот 10 на ниво 
на автопат. Автопатот е во должина 
од 28,2 километра, а инвестицијата е 
вредна 217,7 милиони евра. Се работи 
за капитален проект за економски 
развој на земјава бидејќи Македонија 
ќе обезбеди целосно автопатско ре
шение на Коридорот 10, односно од 
табановце до Гевгелија, како дел 
од паневропскиот коридор што ги 
поврзува земјите од Австрија до Гр
ција во должина од повеќе од 1.450 
километри. Се брои ситно до целос
но комплетирање на сите работи на 
оваа делница и до свечено отворање 
на овој автопат. Втората делница е 
автопатот Скопје – Штип. Делницата 
долга 47 километри треба целосно 
да биде готова за шест месеци. Се 
работи за инвестиција од 206 мили
они евра. Трасата е целосно пробие
на, асфалтирани се 50 проценти. По 
овој автопат од Скопје до Штип ќе 
се стигнува за само 35 до 40 минути.

Автопатот Скопје – Штип ќе биде 
готов предвреме од првично пла
нираниот датум, мај 2018 година, а 
тоа се должи на интензивирање на 
работата на терен. 

� Ова ни беше ветување во про-
грамата, автопатот се гради веќе 
две-три години, од 2014 година. Со 
неговото завршување патувањето 
од Скопје до Штип и од Штип до 
Скопје ќе трае 35 до 40 минути – 
рече претседателот на ВМРО ДПМНЕ, 
Никола Груевски.

Ако се има предвид дека патувањето 
од Скопје до Штип со новиот автопат 
ќе се сведе на само 40 минути, тогаш 
не треба да изненадува оптимизмот 
на градоначалниците од овој дел на 
Македонија за поинтензивен економ
ски развој.

�Изградбата на автопатот ја очекува-
ат сите граѓани. тоа се првите киломе-
три автопат за Источна Македонија. 
Мислам дека беше храбра одлуката 
да се гради оваа делница и верувам 
дека граѓаните ќе знаат да го паметат 
тоа. Чекавме долги години за да доби-
еме беспрекорна сообраќајница, која 
е многу значајна и од безбедносен 
аспект, затоа што делот кадрифаково 
- Велес беше црна точка на нашите 
патишта. Многу брзо ќе се стигнува 
до Скопје, но многу е значајно што ќе 
се патува и евтино, а сите тие општи-
ни што се наоѓаат на должината на 
овој автопат ќе добијат и економски 
развој – вели градоначалникот на Штип 
Илчо Захариев.

Годинава се градат повеќе од 200 кило
метри автопатска мрежа. Освен Демир 
капија – Смоквица и кичево – Охрид, 

интензивно се работи и на делницата 
кон Охрид во должина од 57 кило-
метри. Инвестицијата е вредна 374 
милиони евра. Новиот автопат треба 
да биде готов во 2018 година.

�капиталните инвестиции се тие 
што обезбедуваат стабилност и се 
потенцијал што ја движи еконо-
мијата напред. Инвестициите во 
изградба на нови патишта не запи-
раат – најави лидерот на ВМРОДПМ
НЕ, Никола Груевски.

Капиталните вложувања во патната 
инфраструктура на краток рок значат 
раздвижување на градежништвото 
и на стопанските гранки поврзани 
со него, а долгорочно обезбедуваат 
подобра поврзаност на земјава и зго
лемена конкурентност на македон
ската економија.

�капиталните проекти се повеќе-
годишни и за нив е веќе обезбе-
дена финансиска конструкција 
што влева сигурност  велат од 
Градежната комора при Сојузот на 
стопански комори.

Во завршна фаза е реконструкцијата 
на автопатот Смоквица – Гевгелија, се 
работи на потегот Неготино – Демир 
капија и куманово – Миладиновци, 
наскоро треба да се почне да се об
новува и во обратен правец, односно 
Миладиновци – куманово, а ќе се 
работи и на потегот Велес – Градско.
Во Македонија се проектираат нови 
автопатишта. Се работи за делниците 
од Гостивар до кичево и од Скопје до 
Блаце, а вкупно се предвидени три 
нови автопатишта.

Гостивар – кичево е во должина од 
42 километри. Проценетата вред
ност на проектот изнесува 350 ми
лиони евра. Во план е делницата да 
биде готова до 2020 година.

Вториот автопат е од Скопје до Блаце 
во должина од 13 километри. Овој 
автопат е со проценета вредност од 
70 милиони евра, а рокот е повторно 
2020 година.

Третиот автопат е од требеништа 
до Струга во должина од 8,5 кило-
метри. Неговата проценета вредност 
е 45 милиони евра и треба да се фи
нансира со пари од ЕБОР.

Во земјава забрзано се градат и нови 
експресни патишта. За еден месец 
почнува изградбата на две многу 
важни делници:  Штип – Радовиш 
и Ранковце – крива Паланка.

�Не се гради само до Штип, туку и 
од Штип до кочани и од Штип кон 
Радовиш. Од Радовиш до Струмица 
веќе има убав пат, кој го направивме 
во првите години од доаѓањето во 
Владата, а целосно се реконструира 
и патот од кочани до Делчево, кој 
треба да заврши годинава. така што, 
Источна Македонија добива сериоз-
на инфраструктура – вели Груевски. �
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Фи ни ши ра из град ба та на па тот од Скоп је кон Сон чев Град
� Она што е за вр ше но е асфал тот и 
се га тре ба да се по ста ват огра ди те, да 
се на цр та ат лен ти те и да се пу шти во 
упо тре ба, про цен ка та е не ка де де ка 
за две до три не де ли не ка де око лу 4 
ки ло ме три и 400 ме три пат кон Сон-
чев Град, кој ќе би де ал тер на ти ва и за 
Со пи ште ка ко поб ли ска ре ла ци ја кон 
гра дот Скоп је, ќе би де пу штен во упо-
тре ба. Вкуп на та су ма из не су ва 7 ми-
ли о ни и 700 ил ја ди евра не што што 
дол го се збо ру ва ше во ми на то то де ка 
на та му тре ба да се на пра ви овој пат 
и тој ќе ко ри сти и за це ла та оп шти на 

 Три оп шти ни од источ ни от план ски ре
ги он до би ја фи нан си ска под др шка за три 
про е кти од Про гра ма та за рам но ме рен 
ре ги о на лен раз вој, кои се од не су ва ат на 
ко му нал на ин фра стру кту ра и ту ри стич ка 
пре зен та ци ја на ло ка ли те ти.

Цен та рот за раз вој на источ ни от план ски 
ре ги он ап ли ци ра ше со че ти ри про е кти, 
но про е ктот за ре кон струк ци ја на це лос
но ру и ни ра на ку ќа со ста ра ар хи те кту ра 
во штип ско Но во се ло не е одо брен за што 
не ја по ми на ад ми ни стра тив на та кон
тро ла на Би ро то за ре ги о на лен раз вој. 

Во ку ма нов ски от Цен тар за вра бо ту ва
ње пре ку про е ктот  „Ма ке до ни ја вра бо
ту ва 2“ се вра бо те ни 413 ли ца.

Вра бо те ни се раз лич ни во зрас ни ка
те го рии не вра бо те ни ли ца, та ка што 
ра бо то дав ци те до би ле ос ло бо ду ва
ње од пла ќа ње при до не си за три, пет 
го ди ни, а за не кои не вра бо те ни и до 
пен зи о ни ра ње.

Од Цен та рот ин фор ми ра ат де ка обу ка
та за со ве ту ва ње и прет при е маш тво е 
но ва обу ка од го ди на ва, ко ја прет ход но 
се ре а ли зи ра ла во рам ки те на про е ктот 
за са мо вра бо ту ва ње.

Ог ла сот поч на да те че од 15 мај и ќе 
трае сѐ до ис пол ну ва ње то на број ка
та од 950 ли ца на др жав но ни во. По 

Про сеч на та не то-пла та во 
март би ла 22.445 де на ри
Про сеч на та ме сеч на исп ла те на не
топла та по вра бо тен во март 2017 
из не су ва ла 22.445 де на ри и е за 1,8 
от сто по ви со ка во од нос на март 
ла ни, со оп шти Др жав ни от за вод 
за ста ти сти ка.

Ва кво то зго ле му ва ње, пред сè, се 
дол жи на по ви со ки те не топла ти 
во се кто ри те: фи нан си ски деј но сти 
и деј но сти на оси гу ру ва ње (7,5 от
сто), ру дарс тво и ва де ње ка мен (7,2 
от сто) и умет ност, за ба ва и ре кре а
ци ја (6,7 от сто). 

Про сеч на та ме сеч на исп ла те на бру
топла та, пак, во март 2017 из не су
ва ла 32.999 де на ри. 

Во март го ди на ва, 13, от сто од вра
бо те ни те во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
не при ми ле пла та.

Сме тко во ди те ли те до не соа 
нов та риф ник за ус лу ги те“
Сме тко во ди те ли те на Ма ке до ни ја 
ја при фа ти ја пред логод лу ка та за 
та риф ник за ми ни ма лен на до ме
сток за сме тко водс тве ни ус лу ги. 
Ед ног лас но ка жаа де ка тре ба да се 
по диг не по зи ци ја та на ко ја со го ди
ни е сме тко водс тве на та про фе си ја 
во Ма ке до ни ја.

Управ ни от од бор на Ин сти ту тот на 
сме тко во ди те ли и ов ла сте ни сме
тко во ди те ли на Ма ке до ни ја ја изг
ла са пред логод лу ка за до не су ва ње 
та риф ник за ви си на на ми ни ма лен 
на до ме сток за вр ше ње сме тко водс
тве ни ус лу ги. Шест ме се ци се ра бо
те ло на та риф ни кот кој е од го ле мо 
зна че ње на сме тко во ди те ли те за тоа 
што, ка ко што бе ше истак на то, ова 
ќе ја из диг не про фе си ја та на ме сто то 
што го зас лу жу ва.

свет

Стран ски те ин ве сти ции во 
Гер ма ни ја во 2016 го ди на 
оста наа на исто ни во
Стран ски те ин ве сти ции во Гер
ма ни ја во 2016 го ди на оста наа на 
исто ни во ка ко прет ход на та го ди
на, нас про ти нај бр зи от сто пан ски 
раст во пет го ди ни.

Вред но ста на про е ктот се за др жа на 
ста бил ни 6,2 ми ли јар ди евра отка ко 
пред ед на го ди на ре чи си двој но се 
зго ле ми ла до стиг ну вај ќи ре корд но 
ни во, об ја ви гер ман ска та Аген ци ја 
за тр го ви ја и ин ве сти ции (GTAI).

Ка ко што на ве ду ва ат од оваа аген
ци ја, стран ски те ин ве сти ции соз
да ле нај мал ку 29.000 но ви ра бот
ни ме ста во Гер ма ни ја, бро јот на 
стран ски те ин ве сти то ри по рас нал 
за 2 от сто, при што се по кре на ти 
1.944 но ви про е кти.

„Вал март“ ос тва ри про фит  
од 3 ми ли јар ди до ла ри во  
пр ви от квар тал
Нај го ле ми от свет ски ма ло про да жен 
син џир „Вал март“ об ја ви де ка во пр
ви от квар тал на те ков на та го ди на 
ос тва рил не топро фит од 3,04 ми
ли јар ди до ла ри, што е нез на чи тел
но по лош ре зул тат од прет ход на та 
го ди на, ко га бил ос тва рен кра ен 
ре зул тат од 3,08 ми ли јар ди до ла ри.

Про фи тот по ак ци ја из не су вал 1 
до лар, до де ка во исти от пер и од 
ла ни се за бе ле жа ни 98 цен ти по 
ак ци ја. Ком па ни ја та ос тва ри ла 
при ход во пр во то три ме сеч је од 
117,5 ми ли јар ди до ла ри, мал ку под 
оче ку ва ња та на ана ли ти ча ри те, 
кои пред ви ду ва ле 117,8 ми ли јар ди 
до ла ри. Нај сил ни от раст е ос тва
рен во сег мен тот на епро даж ба
та, чиј што ре зул тат е зго ле мен за 
сил ни 63 про цен ти.

Во нај ско ро вре ме „Газ пром“ ќе до
бие доз во ла за из град ба и на вто ра та 
ли ни ја од га со во дот „Тур ски тек“, нај
а ви во Истан бул ру ски от ми ни стер 
за енер ге ти ка, Але ксан дар Но вак. 

� Из град ба та на га со во дот се од-
ви ва со пол на па реа. тур ци ја ги 
да де си те не оп ход ни одо бре ни ја 
за из град ба на пр ва та ли ни ја и 
таа ве ќе се гра ди. ко неч ни те доз-
во ли за град ба на вто ра та ли ни-

Средс тва та пла ни ра ни за овој про ект се 
пре на со че ни во Ви ни ца, за ре гу ла ци ја на 
ко ри то то на Ви нич ка Ре ка.

Вто ри от про ект се од не су ва на из град
ба на ре ги о на лен ет но парк во оп шти на 
Зр нов ци, а тре ти от на из град ба на спо
менпарк и по ста ву ва ње спо менобе леж је 
кај мес но ста Сви ла но во, се ло Рај ча ни Ко
чан ско, ка де што за ги нал Ни ко ла Ка рев.

Акту ел на та со стој ба со над леж но сти
те на гра до на чал ни ци те не е преч ка за 
ре а ли за ци ја на овие про е кти. Тен дер
ски те по стап ки за си те три про е кти ќе 
фи ни ши ра ат до кра јот на мај, а ро кот 
за це лос на нив на ре а ли за ци ја е 15 но
ем ври го ди на ва.

ја ќе би дат до би е ни во нај ско ро 
вре ме. Се ра бо ти на пра ша ње то 
за ме сто то на из лез на та точ ка на 
вто ра та ли ни ја на коп не на та тра са 
кон европ ски те зем ји  ре че Но вак. 

Ка ко што ја ви ТАСС, Но вак наг ла си де
ка во мо мен тов Ру си ја пре го ва ра за 
таа „из лез на точ ка“ со по ве ќе др жа ви 
и се разг ле ду ва ат раз лич ни ва ри јан ти.

� Ста ну ва збор за Гр ци ја и за Бу-
га ри ја, но се раз би ра де ка таа тра-
са ќе ми ну ва низ те ри то ри ја та на 
тур ци ја  до да де Но вак.

из град ба та на „тур ски тек“  
се од ви ва со пол на па реаСо пи ште и за но ва та на сел ба Сон чев 

Град што тре ба да се из гра ди – из ја ви 
пре тсе да те лот на ВМРОДПМНЕ, Ни ко ла 
Гру ев ски, кој за ед но со ми ни сте рот за 
транс порт и вр ски Вла до Ми сај лов ски 
из вр ши увид во актив но сти те на те рен.

Тој по тен ци ра ше де ка тоа што го ве
ти ле на гра ѓа ни те на Со пи ште ве ќе е 
во за врш на фа за. По крај ова, поч ну ва 
и град ба та на па тот Со пи штеПри пор, 
ка ко и из град ба та на во до во дот кој е 
во дла бо ка фа за на ре а ли за ци ја, про ект 
вре ден 2,3 ми ли о ни евра.

за вр шу ва ње на обу ка та, учес ни ци те 
ќе до би јат сер ти фи кат.
 
Обу ка та ќе ја ко ри стат ли ца што ќе 
ап ли ци ра ат за мер ка та са мо вра бо ту
ва ње, ко ја е нај а тра ктив на мер ка во 
цен три те за вра бо ту ва ње.
 
Се оче ку ва но ви от ог лас, втор го ди на
ва, кој тре ба да из ле зе кон кра јот на мај 
и по че ток на ју ни. Со ог лед на фа ктот 
што Ку ма но во е чев лар ски град, нај
че сто со оваа мер ка се отво ра ат ма ли 
про из вод ни ка па ци те ти, чев лар ски 
ра бо тил ни ци, ра бо тил ни ци од дру ги 
за на ет чи ски деј но сти, но и ма ли тр гов
ски ду ќа ни и ад во кат ски кан це ла рии.

Во ку ма но во се вра бо ти ле  
413 ли ца пре ку „Ма ке до ни ја 
вра бо ту ва 2“ 

Ви ни ца, Зр нов ци и Че ши но во– 
Об ле ше во до би ја про е кти за  
ре ги о на лен раз вој

Гр ци ја оче ку ва ки не ски  
ин ве сти ции во ви си на од  
40 ми ли јар ди до ла ри
Гр ци ја оче ку ва но ви от ки не ски про ект, 
„Па тот на сви ла та“, да ја за јак не неј зи
на та по зи ци ја на еко ном ски план, да 
ре зул ти ра со зго ле му ва ње на тр гов
ска та раз ме на ме ѓу две те др жа ви до 
три ми ли јар ди до ла ри и во зем ја та да 
вле зат ин ве сти ции од Ки на во ви си на 
од 40 ми ли јар ди до ла ри.

� Грч ки от биз нис оче ку ва дел од 
тие 40 ми ли јар ди до ла ри, кои ки на 
ќе ги ин ве сти ра во след ни те три го-
ди ни  из ја ви за ме никми ни сте рот за 

еко но ми ја на Гр ци ја, Стер ги ос Пи ци
ор лас, ко мен ти рај ќи ја не о дам неш на та 
по се та на грч ки от пре ми ер Але ксис 
Ци прас во Пе кинг. 

За вре ме на по се та та на Ци прас во Пе
кинг беа пот пи ша ни два до го во ри за 
со ра бо тка, од кои ед ни от ме ѓу кон зор
ци у мот „Ко пе лу зос“ и „Шен хуа Груп“ 
во вред ност од три ми ли јар ди евра во 
об ла ста на еко ло шка та енер ги ја и ме ѓу 
„Форт нет“ и „ЗТЕ“ за из град ба на мре жи 
од оп тич ки каб ли во Гр ци ја во вред ност 
од 500 ми ли о ни евра. 

Енер ге ти ка та, бро до град ба та, ту риз мот и 
нед виж но сти те се ос нов ни те се кто ри во 
кои Гр ци ја оче ку ва ки не ски ин ве сти ции. 

Гер ман ска та кан це лар ка Ан ге ла Мер кел 
и најв ли ја те лен по ли ти чар во рам ки те 
на Европ ска та уни ја оце ни де ка евро то 
ка ко глав на ва лу та се га е мно гу сла бо 
по ра ди мо не тар на та по ли ти ка што ја 
во ди Европ ска та цен трал на бан ка.

Гер ма ни ја из ми на та та го ди на ос тва ри 
фан та стич на тр гов ска раз ме на, при што 
из во зот зна чи тел но го над ми на уво

Мер кел: евро то е мно гу 
сла бо по ра ди еЦБ

зот. Тоа се дол жи на за др жа ни от курс на 
евро то, кој е до ста ни зок, ка ко и па дот 
на це на та на на фта та. 

Гер ман ска та еко но ми ја ди рект но за ви си 
од уво зот на енер ген ти, па до кол ку на ф
та та бе ше по ска па и са ми те гер ман ски 
про из во ди би би ле мно гу по ска пи, а со 
тоа и по мал ку кон ку рент ни на европ
ски от и на свет ски от па зар.
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НИкоЛА  
ГруЕвСкИ

АЛЕкСАНдАр 
дАшТЕвСкИ

Денешната прескон
ференција на СЈО само 
уште еднаш докажа 
дека целта на СЈО не 

е ниту правна разрешница ниту откривање на 
вистината, туку уништување на ВМРОДПМНЕ 
како партија, како политички опонент на нивната 
партија, партијата на СЈОСДС. Обид да се разбие 
ВМРОДПМНЕ за да може СДС во иднина слободно 
да ja спроведува политикaта за која се обврза пред 
своите партнери во владината коалиција и пред 
тие што ја поддржуваат.

Што бараат, ќе си до
бијат! Така се залета СДС 
во 20022005 година. 
Мислеа дека тие што ќе 

ги елиминираат нема да можат да вратат бидејќи 
доволно ќе ги компромитираат. И, навистина, не 
врати ни Ламбе, ни Војо, ни Никола Тасев, ни таа 
жената од Гевгелија, која ја притвораа за ништо, не 
врати ни Љубчо. Но со дебела камата врати новиот 
тим на ВМРО, и тоа со факти, аргументи и со докази. 
А такви докази со кои ќе враќаат за дел од СДС има 
уште сега, и нема да застарат. И којзнае уште колку 
ќе ги има откако ќе почнат да работат во владата. 
Нема да им помогне што новиот обвинител ќе им 
ги затвори почнатите истраги. Ќе дојде нов и ќе ги 
отвори. Тој што оди на политичко одмаздништво 
треба да е подготвен дека тоа ќе му се врати, само 
време е во прашање.

рекоа, не порекоа рекоа, не порекоа
АНТоНИо 
МИЛошоСкИ

Македонските Албанци ја 
одобрија и поддржаа ти
ранската платформа од 
едноставна причина што 
е создадена да ѝ користи на нивната и само на нивната 
заедница. И тука нешто е многу интересно: тиранска
та платформа не прави ништо за да создаде работни 
места во приватниот сектор, а последните анкети на 
Меѓународниот републикански институт покажува дека 
повеќето македонски Албанци се заинтересирани во 
создавање работни места, што значи дека има голема 
неповрзаност меѓу македонските албански лидери и 
нивните избирачи – ова треба да се набљудува.

ЏЕјСоН  
МИко

Договорот е преку судски 
пресуди, издејствувани со 
политички притисок, да се 
ослободат обвинетите од 
случајот „Сопот“, за кој веќе има пресуда, дека не извр
шиле некакво убиство или друго незаконско дејство. 
Со самото тоа ќе се отвори врата за спроведување на 
другите договорени политички пресуди, кои се одне
суваат на случајот „Монструм“ и убиените малолетни
ци за време на велигденските празници и на случајот 
„Диво Насеље“, поврзан со терористичката група што 
дејствуваше во Куманово. Сите овие пресуди, за жал, се 
дел од политичкиот пазар, меѓу господинот Зоран Заев 
и партнерите што дадоа поддршка за платформата од 
Тирана и, најверојатно, на крајот господинот Заев очеку
ва, со ваквото дефокусирање на јавноста преку СЈО, да се 
стигне и до ослободителна пресуда за случајот „Поткуп“, 
каде што е лично инволвиран тој и целата македонска 
јавност имаше можност да види за каков случај се работи.ЗИјАдИН  

СЕЛА

Јас не сум му претседа
тел, колку што знам, на 
господинот Зоран Заев, 
јас сум претседател на 

Движењето за реформи – Демократска партија на 
Албанците. Ние не сме потпишале никаква гаранција 
што ја барал некојси претседател. И нема никогаш 
да потпишуваме гаранции што ги барал некој.

Чуден е односот на албан
ските партии откако Зоран 
Заев го доби мандатот за 
формирање влада. Веќе не 
се знае кој што бара и кој што добива и во чии име лидерот 
на СДСМ ги даде гаранциите. Чудно е како тие прифатија 
Заев во нивно име да ги потпише гаранциите за учество 
во владата. Поради тоа, сметам дека новата влада ќе биде 
нефункционална и нема да трае повеќе од шест месеци.

НИјАЗИ 
МуХАМЕдИ

 |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |   |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |  

Роден на:   
24 октомври 1960 во  
с. Челопек, Тетовско

Образование:   
Правен факултет во Скопје

� „Овие лу ѓе по ка жаа де-
ка се по ли ти ча ри на дуг-
ме. Се ко гаш ко га тоа му е 
по треб но на сце на ри стот 
и ко га ќе се про це ни де-
ка тоа им е по треб но на 
ин стру мен тот СДС, тие 
се по ја ву ва ат. При ме те те, 
трој ка та по ли ти ча ри на 
дуг ме ни ка де ги не ма ше 
ко га се соз да ва ше ти ран-
ска та пла тфор ма, не ка жаа 
ни ту збор за оби ди те за 
про ме на на зна ме то, гр бот, 
хим на та, ко га се оби ду ваа 
да во ве дат дво ја зич ност, 
да нѐ прог ла сат ка ко род 
и др жа ва за ге но цид ни. 
Ни ка де ги не ма ше да ја 
за шти тат Ма ке до ни ја, а 
еве ги се га да рас пра ва ат 
за ВМРО-ДПМНе. тие се са-
мо по ли ти ча ри на дуг ме, 
ис по ста ва, ко ја е глас на, 
но без о пас на. тоа не ма да 
по ми не“, на пи ша Ја ков ле
ски на „Фејс бук“.
Да се вра ти ме на збу ну вач
ко то ин терв ју за да се доз бу
ни ме. Ка ко што нај а ви, та ка и 
на пра ви. Глу ми лу ди ло. На ја
ву вај ќи бор ба со ар гу мен ти, 
ну деј ќи му мег дан на За ев 
на ма ке дон ска та по ли тич ка 
сце на, не ба ре е прет став ник 
на по ло ви на ми ли он Ма ке
дон ци, Бо шко ски оце ну ва де
ка Ма ке до ни ја оди во до бар 
пра вец, де ка има ка па ци тет 
за из лез од кри за та, а ка ко 
при мер ги по со чи Ал бан ци
те, кои сво јот глас на пред
вре ме ни те пар ла мен тар ни 
из бо ри го да доа за СДС, по тег 
кој спо ред не го јас но да ва до 
зна е ње де ка са ка ат со жи вот 
за по до бро утре за си те.
� Ние сме свес ни де ка тоа 
се две раз лич ни по ли тич ки 
иде о ло гии и де ка ние се га 
ги по ми ру ва ме лу ѓе то, а не 
иде о ло ги и те, и свес ни сме 
де ка еден ден на ма ке дон-
ска та по ли тич ка сце на ќе 
мо ра да се су драт ВМРО за 
Ма ке до ни ја и СДС. Но, тоа 
ќе би де ед на чи ста по ли-
тич ка бор ба, бор ба со ар-
гу мен ти, нај а ви Бо шко ски од 
којз нае ко ја по зи ци ја.
Ха ос и лу ди ло – тол ку има да 
ѝ по ну ди Бра тот па три от на 
Ма ке до ни ја. � (Р.Р.)

Љу бе Бо шко ски

не штО СМР Ди ОД 
Гла Ва та, а Ри Ба та 
ОД ОПа шка та

Уста ли е, па ри ли се, но 
не што овој пат смр ди 
од гла ва та. Факт е де

ка не кои ра бо ти тре ба да се 
сме нат ко ре ни то, а она што 
не мо же да се сме ни од ко
рен, тре ба да се за ме ни. Со 
све жи, не из вал ка ни и не оп
то ва ре ни флер ту ва чи, ка кви 
што не ма во мо мен тов . За ев 
да де га ран ци ја, а за воз врат 
до би ман дат и по скоп ски 
спу шта чи. Во ску тот на ман
да та рот сво јот мир го гле да 
и бе страш ни от лав ис пра вен 
на бра ни кот на та тко ви на та. 
Одам на е ур нат ми тот за Бра
тот Љу бе, кој го про да ва ше 
име то на др жа ва та пред по
сред ник на Гр ци ја за пре диз
бор но фи нан си ра ње на сво
ја та пар ти ја во 2011 го ди на. 
По сред ни кот: Са мо да зна еш 
грч ка та вла да е во о ду ше ве
на од те бе.
Љу бе: Да.

По сред ни кот: Да би дам ис
крен, ни што не се гу би.
Љу бе: Мај ка та оста ну ва, е се
га мај ка та да зе ме ла пре зи ме 
при да вка се вер на, јуж на, не 
знам ка ква ни ка ква, де ка тоа 
вр ска не ма. Тоа да не се се ки
раш, ту ка тоа ти га ран ти рам.
По сред ни кот: И за на ци о нал
ност, ед но став но гра ѓа ни на 
Ре пуб ли ка та.
Љу бе: Тоа да не се се ки раш, 
ту ка тоа ти га ран ти рам.
По сред ни кот: Ед но став но гра
ѓа ни на Ре пуб ли ка та.
Љу бе: Та ка, та ка. Плус тоа не
ма по го лем па три от од ме не, 
јас сум ро бу вал за Ма ке до ни
ја. Јас ко га збо рам по и на ку 
ме слу ша ат лу ѓе то не го не кој 
ли гуш та му кој не мал ни што 
да де но…. Тоа не маш гај ле.
Та ка збо ру ва ше бра тот за 
100.000 евра во ќе се.
Овој пат Бра тот збо ру ва за да 
збу ни. Ете, пр ва се збу ни но
ви нар ка та ко ја го по ка ни ла 
да ѝ го сту ва во еми си ја. 
�Ми за ли чу ва те ка ко да 
збо ру ва те со уста та на ман-
да та рот Зо ран За ев. Мож но 
ли е да му се прик лу чи те 
во ко ја би ло фор ма на кој 
би ло на чин? Да ли сте се 
срет на ле пер и о дов со Зо-
ран За ев  пра шу ва но ви нар
ка та ка ко да се пре ис пи ту ва 
са ма та се бе си. 
Љу бе, лес но ка ко пес на, по
твр ду ва де ка ве ќе ос тва рил 
кон такт со За ев и му ги по
ну дил сво и те пар ти ски ка
па ци те ти.
�Да, сме се срет на ле со гос-
по ди нот За ев и ние не ма ме 
ни ка ков проб лем на ши те 
ка дри и спо соб ни те лу ѓе од 
на ша та по ли тич ка пар ти ја 
да ги по ну ди ме ка ко ка дри 
кои ќе при до не сат за де мо-
кра ти зи ра ње на др жа ва та 
– ре че Бо шков ски.
Со оваа сво ја из ја ва Бо шков
ски са мо ја по твр ди кон ста
та ци ја ко ја пред из вес но 
вре ме ја има ше Ма не Ја ков
ле ски, еден од ос но ва чи те на 
ВМРОДПМНЕ, кој за по ли ти
ча ри те од ко вот на Бо шко ски 
ја упо тре би син таг ма та „по-
ли ти ча ри на дуг ме“.

По сред ни кот: Сѐ е до се га ка ко 
што тре ба, са мо, мо лим те 
Љу бе, пос ле тоа са кам и ти 
да при до не сеш ствар но да го 
ре ши ме проб ле мот со име то. 
Пре ку гла ва ни е.
Љу бе: Јас се га им ви кам, го 
те пам Ни ко ла Гру ев ски, му 
ви кам ко го пра ша ти за Ре
пуб ли ка Ма ке до ни ја Скоп је… 
Охри ѓа ни те ги пра ша, би тол
ча ни те, зна еш се на вра ќам на 
па три от ска кар та, за да ги до
би јам не го ви те гла со ви, тој 
игра на лаж на кар та… Зна еш, 
ќе им ка жеш ти на тво и те јас 
се га ќе глу мам мал це лу ди
ло, за што Љуб чо нај о тво
ре но се ли га ви, Љуб чо она 
што го пра ви тоа не е до бро 
ни за Гр ци ја. Јас мис лам ва
ка  ви ка мо ра да се сме ни 
име то Се вер на Ма ке до ни ја, 
оп ти мал но ре ше ние и јас не 
го ко мен ти рам Љуб чо. Јас ќе 
играм се га на па три от ска та, 
и пос ле ај! Ќе го ре ши ме во 
два де на со те бе за ед но!
По сред ни кот: Мис лам се вер на 
е пер фект но име, не ма ту ка, 
тоа е еден ге о граф ски по им 
што го да ва са мо то име.
Љу бе: Та ка де, та ка е.
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Н а осумдневната турнеја во 
земјите на Блискиот Исток и 
на Европа, претседателот на 

САД ќе ја испорача пораката на своја
та администрација до муслиманите, 
Израелците, Палестинците, НАТО и 
папата. Во меѓувреме, во САД, кон
гресните комисии и специјалниот об
винител ќе продолжат со истрагите за 
руското мешање во претседателските 
избори.

- луѓето во другиот дел од светот... 
немаат време да обрнат внимание 
на тоа што се случува тука во земја-
та  рече државниот секретар Рекс 
Тилерсон одговарајќи на прашање 
од „Фокс њуз“. - тие се повеќе загри-
жени за односот со нивната земја 
и како ние се соочуваме со многу 
сериозни предизвици што влијаат 
на сите нас.

Претседателот почна да работи на ова 
патување за време на транзицијата и 
сака да ги зацврсти и да ги изгради 
односите и да упати порака за един
ство до трите најголеми религии во 
светот  христијанството, исламот и 
јудаизмот, според претставници на 
администрацијата.

- Голем број на лидери, особено во 
делот на светот каде што ќе се па-
тува - Блискиот Исток, централна 
Азија, па дури и делови од Африка 
- се подготвени за целосно разре-
шување на работи што досега се 
занемарувале  рече Тилерсон крити
кувајќи ја администрацијата на Оба
ма. - тие се подготвени за повторна 
соработка со Америка.

Но, други, пак, велат дека контровер
зиите си го прават своето.

- Загрижен сум дека сета оваа кон-
фузија и контрадикторни изјави 
што доаѓаат надвор од Белата 
куќа сериозно му штетат на аме-
риканскиот кредибилитет и ја пот-
копуваат довербата на многу од 
нашите сојузници  рече Александар 
Вершбоу, поранешниот амбасадор на 
САД во Република Кореја, Русија и 
НАТО. - Од Америка се очекува да 
води, но внатрешното одвлекување 
на вниманието го спречува тоа.

Претседателот Трамп, исто така, 
призна дека споделил доверливи 
информации со рускиот министер 
за надворешни работи, Сергеј Лавров, 
за време на нивната средба минатата 
недела во Овалната соба.

Советникот за национална безбед
ност Х.Р. Мекмастер рече дека споде
лувањето информации било „целосно 
соодветно“, иако некои се сомневаат 
дали претседателот ги загрозил меѓу
народните разузнавачки односи со 
откривање премногу информации 
на еден противнички играч.

- јас мислам дека администрација-
та може да бидe ефикасна во убе-
дување на луѓето дека можат да 
продолжат да споделуваат инфор-
мации со нас и ние да споделува-
ме со нив  рече Вершбоу. - тоа е од 
клучно значење во соочувањето 
со закани како ИСИС, или со зака-
нувачкото однесување на Русија 
дека можеме да имаме целосна 

доверба во нашите клучни 
партнери и да разменуваме 
разузнавачки информации 
во борбите што ги водиме 
заедно.

Прашан од „Фокс њуз“ дали 
други земји изразиле непод

готвеност да разменуваат важни 
информации со администрација
та на Трамп, американскиот ми
нистер за внатрешна безбедност 
Џон Кели рече дека администра
цијата го става интересот на 
земјата на прво место.

иако неговото претседателствување го следат секојдневни 
домашни контроверзии, претседателот Трамп во петокот замина 
на првата турнеја во странство откако е на функцијата

Дали СаД ја губат моќта во странство  
поради домашните контроверзии?

ПРВА туРНејА НА тРАМП

- јас комуницирам со голем 
број странски лидери на 
министерско ниво, со моите 
колеги, и споделувам со нив 
толку информации колку 
што дозволуваат нашите 
закони и тие се отворени за 
тоа  вели Кели. - Во случаите 
кога не можам да споделам 
повеќе информации, тие го 
разбираат тоа, како и фак-
тот дека за оваа земја моето 
министерство, нашиот прет-
седател, безбедноста на на-
шите граѓани и на нивните 
граѓани е на прво место. 

Из вор:  „Фокс њуз“
Пре вод: Ана Цве та но ска

сВет
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Децата денес заборавија  
да џвакаат

Д-Р НИНА МИтеВА, ОРТОДОНТ здраВjе

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

денес мускулите во устата се атрофирани 
како резултат на секојдневната исхрана на 
процесирана храна, таканаречена „брза 
храна“, која е леплива, веќе сомелена и нема 
потреба да се џвака. многу е модерно да се 
пие смути и блендирани сокови, кои, можеби, 
се здрави и полесни за консумирање, но не му 
помагаат на пациентот да ги развива мускулите 
во усната празнина, вели др Митева

С ѐ почесто децата носат мобилни, 
а потоа и фиксни протези за да 
ги исправат искривените заби. 

Во минатото, помала била потребата за 
ортодонтски третмани затоа што луѓето 
ги користеле забите за џвакање. Денес 
децата заборавија да џвакаат. Деведесет 
отсто од децата дишат на уста и тоа, исто 
така, е проблем за забите.

- Ова посебно се однесува на децата 
што живеат во град. Дишењето на уста 
придонесува за неправилна поставе-
ност на јазикот за време на спиење 
и поставеност на усните и со самото 
тоа, по пат на автоматизам забите се 
збиваат во неправилна поставеност – 
вели др Нина Митева, ортодонт.

Овој проблем со вилицата се решава со 
протези, но многу е важно навреме да се 
почне со ортодонтска терапија.

 која е причината што сѐ почесто де-
цата мораат да носат протези, прво 
мобилни, а потоа и фиксни протези?
МИтеВА: Се сменија стандардите. Порано 
стандардите за естетика и за општа здрав
ствена состојба на луѓето беа пониски. 
Денес сите сакаат да имаат беспрекорна 
насмевка. Ако ги погледнеме списанија
та и весниците пред 20 години и сега ќе 
забележиме разлика. Тогаш тие немаа 
совршени насмевки. Но, денес веќе не е 
така. Модерниот тренд на живеење бара 
совршена насмевка. Отсекогаш постоела 
потреба за ортодонтски третман, еднакво 
како што постои и денес. Но, свеста на 

луѓето е сменета и одговорнос
та на родителите е поголема 
отколку порано. Во минатото, 
помала била потребата за ор
тодонтски третмани затоа што 
луѓето ги користеле забите за 
џвакање. Јаделе сурова храна, 
храната ја џвакале, забите биле 
во функција и со џвакањето 
ги активирале сите мускули. 
Сега мускулите во устата се 
атрофирани како резултат на 
секојдневната исхрана на про
цесирана храна, таканаречена 
„брза храна“, која е леплива, 
веќе сомелена и нема потреба 
да се џвака. Многу е модерно 
да се пие смути и блендирани 
сокови, кои, можеби, се здрави 
и полесни за консумирање, но 
не му помагаат на пациентот 
да ги развива мускулите во ус
ната празнина. Денес децата, 
едноставно, заборавија да џва
каат. Денес 90 отсто од децата 
дишат на уста и тоа, исто така, е 
проблем за забите. Ова посебно 
се однесува на децата што жи
веат во град. Дишењето на уста 
придонесува за неправилна по
ставеност на јазикот за време на 
спиење и поставеност на усните 
и со самото тоа, по пат на авто
матизам забите се збиваат во 
една неправилна поставеност. 
Тука влијаат и штетните нави
ки како што се грицкање нокти, 
пенкалца, моливи.

 кога првпат родителот тре-
ба да го однесе детето на пре-
глед кај ортодонт?
МИтеВА: Првата посета кај ор
тодонт треба да биде кога кај 
детето ќе никнат сите млеч
ни заби, а тоа е некаде околу 
петтата година. Некогаш има 
потреба за ортодонтски пре
глед и кај три или четириго
дишни деца. Во практиката сме 
се среќавале и со случаи каде 
што потреба за ортодонтски 
преглед постои и кај едного
дишни деца.

 Што опфаќа ортодонтскиот 
преглед?
МИтеВА: Ортодонтскиот пре
глед се состои од надворешен 
преглед, а тоа подразбира како 
голта детето, се анализира не
говиот говор, дали правилно го 

поставува јазикот кога изговара 
одредени букви, дали, можеби, 
ја грицка устата, цица прст, или 
цуцла. Кај интраоралниот пре
глед се анализа распоредот на 
забите, растот и развојот на ви
лиците, дали нешто недостига, 
дали има прекуброен заб. Ако 
има потреба, се зема отпечаток 
од горна и од долна вилица и се 
прават студиомодели, кои се 
излеваат во гипс и, според на
шите ортодонтски мерења, до
несуваме соодветен заклучок и 
план за натамошната терапија.

 кога се носат мобилни, а 
кога фиксни протези?
МИтеВА: Мобилни протези се 
носат во моментот кога ќе се 
постави дијагноза дека детето 
има потреба од ортодонтска 
терапија. Таа секогаш почнува 
со мобилни протези. Најчесто 
тоа се деца до 12годишна во
зраст. Ако детето е редовен па
циент и е правилно третирано 
со мобилни, подвижни протези, 
тогаш многу често се случува 
терапијата да заврши успешно 
и да нема потреба од фиксни 
протези. Но, ако детето не со
работува и ако третманот не е 
почнат навреме, тогаш потреба
та од ортодонтска терапија е не
миновна. Дали ќе се направи на 
12 години или во подоцнежните 
години, зависи од аномалијата. 
За тоа решава ортодонтот. Неко
гаш е потребно и да се почека, 
да дојде вистинското време и 
тогаш да се постави апаратот. 
Мобилните протези се носат 
додека не се постигне посаку
ваниот успех. Трајните, односно 
фиксните протези се носат во 
просек околу една и пол година.

 какви други видови проте-
зи постојат?
МИтеВА: Постојат миофунк
ционални протези, кои се заме
на за мобилните протези и ги 
исправаат забите на еден малку 
поинаков начин и се многу при
фатливи за децата. Изработени 
се од силикон, меки се, немаат 
жици, ниту, пак, тврда пласти
ка, која им пречи на непцето 
и дејствуваат во исправање 
на маните во повеќе правци. 
Дејствуваат на мускулите, на 

јазикот, на забите и на алвеолар
ните гребени. Со нив имаме голем 
успех во исправување на забите 
и многу се прифатени од страна 
на децата. Овие протези се носат 
навечер, додека детето спие и по 
тричетири часа во текот на де
нот. Постои и миофункционална 
терапија за возрасни, така што 
нема временска граница за нивно 
носење. Во ортодонцијата сите 
ни се пациенти – од една година 
до 77 години. Постојат и невид
ливи протези, кои се замена за 
фиксните протези. Тие се носат 
како една тенка фолија на забите 
на горната и на долната вилица. 
Пациентите ги носат 24 часа, а ги 
вадат само за јадење. Миофунк
ционалните протези го трени
раат и правилното дишење кај 
пациентите што ги носат.

На Запад постојат Академии за 
здрав сон. Здравиот сон подраз
бира правилно дишење. Растот 
и развојот на еден организам на 
едно дете зависи од дишењето. 
Дишењето треба правилно да 
биде низ нос. Ако детето дише 
на уста, во старт има недостиг 
од кислород во крвта. Тоа значи 
оксигенацијата на крвта во мо
зокот е со намален капацитет, 
затоа што дишењето низ уста 
не е во ред. Овие деца најчесто 
се сонливи, поуморни во текот 
на денот, немаат енергија, на 
училиште им се приспива, зна
ат да задремат на час. Во вакви 
ситуации, во комбинација со 
оториноларинголог, алерголог 
и ортодонтот треба да се реши 
случајот и да му се помогне на 
детето. Има многу такви паци
енти денес. Се случува деветго
дишни деца да имаат вилици на 
дете од четири години.

 Дали е тренд носењето про-
тези?
МИтеВА: Денес се подигна ни
вото на свеста кај пациентите. 
Деведесет отсто од популацијата 
што е на возраст меѓу 50 и 60 
години ги губи забите поради 
парадонтопатија. Тие немале 
навреме ортодонтски третман 
и кога пациентот е ортодонтски 
случај, а не бил лекуван, пара
донтопатијата и губењето на 
здравите заби е неминовно. 

Првата посета 
кај ортодонт 

треба да биде 
кога кај детето 

ќе никнат 
сите млечни 
заби, а тоа е 
некаде околу 

петтата година. 
Некогаш има 
потреба за 

ортодонтски 
преглед и 
кај три или 

четиригодишни 
деца
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жиВОт

ка ко што Џе пе то го соз да де Пи но кио, та ка Фи лип Бу деј кин 
го соз да де „Си ни от кит“. но, не оној кит од кој ќе се спа сат 
Џе пе то и не го ва та кре а ци ја. Овој кит е соз да ден за да им 
го од зе ме жи во тот на оние по ла бил ни те, на оние пос ла би
те, не си гур ни те...

ОПА СеН „цИ цАЧ“ ПлО ВИ НИЗ БАл кА НОт

ќе се спа си ли Ма ке до ни ја од „Си ни от кит“?

„Си ни от кит“ – име кое мо же да би де 
име на не кој до бар цр тан филм, ин те
рес на дет ска при каз на. Исто ка ко „По
ке мон“ – име поз на то по цр та ни от филм 
кој мно гу де ца го гле даа. А, не е сѐ та ка 
фи но и не ви но  игра та за мо бил ни те
ле фо ни „По ке мон Го“ (Pokemon Go) им 
овоз мо жи на ко рис ни ци те во ре ал ни от 
жи вот да ја истра жу ва ат око ли на та и 
на одре де ни ло ка ции да фа ќа ат вир
ту ел но су штес тво од игра та. За вис ник 
од ви де о и гра та „По ке мон Го“ бе ше про
бо ден до де ка ло ве ше ре тки вир ту ел ни 
су штес тва и од би да му се ука же ме ди
цин ска по мош за да мо же да ги фа ти 
си те по ке мо ни. Се збо ру ва де ка „Си ни от 
кит“ зел по ве ќе од 130 жи во ти.

Де ца та се из ло же ни на раз нораз ни 
ин фор ма ции, опас но сти, не до лич ни 
со др жи ни. До де ка вие мис ли те де ка 
ва ше то две го диш но де те го гле да сво
јот оми лен цр тан филм на таб лет и 
ко ри сти те вре ме да за вр ши те не ко ја 
до маш на об вр ска, не го во то не мир но 
пр сте ве ќе отво ри ло но ва со др жи на  
 на при мер, ка ко Спај дер мен ја за
труд ну ва Ел са од „Фро зен“. Ро ди те ли те 
по сто ја но при ја ву ва ат ви деа кои се 
сме сте ни во ка те го ри ја со др жи ни за 
де ца, но се чи ни ба ди ја ла. Не кој е по
у по рен од нив.

Пишува | Бил ја на За фи ро ва

�Згро зе на сум и за пре па сте на. јас ка-
ко мај ка на ма ло де те, дер ман не мам. 
Ќер ка ми поч на да гле да „Ма ша и Ме-
до“, а мал ку по доц на „Пче лич ка та Ма-
ја“. Во по че то кот гле дав ме за ед но, а 
по тоа ја оста вав ме и са ма та да гле да, 
се пак се без бед ни цр та ни фил мо ви. 
Де те то поч на чуд но да се од не су ва, 
да нѐ ли же и да збо ру ва за Спај дер-
мен, па по мис лив де ка до не ла не што 
од гра дин ка, но слу чај но за бе ле жав 
де ка сре де „нор мал ни те“ цр та ни фил-
мо ви на „јут јуб“, са ми се пу шта ат т.н. 
па ро дии. тоа се од врат ни кли по ви 
во кои во зрас ни лу ѓе се ма ски ра ни 
во ел за, Бет мен, Спај дер мен, Џо кер 
од „Бет мен“. Спај дер мен ја по ро ду ва 
труд на та ел за, ко ја ја ра ѓа гла ва та на 
Џо кер. Не са мо што се од врат ни, не ма-
ат ни ка ква по ен та, не се рек ла ми, не 
про па ги ра ат ни што и, се ка ко, не се ни 
смеш ни. Има и та кви ани ми ра ни фил-
мо ви, а се кој ден се по ја ву ва ат но ви: 
„Пра се то Пе па“, „Ма ша и Ме до“ - мно гу 
те шко се рас поз на ва ат од ви стин ски-
те. Обич но, му зи ка та во овие цр та ни 
е по а гре сив на, че сто збо ру ва ат писк-
ли во или пла чат, но не мо ра да е та-
ка. Истра жу вав ка ко да ги бло ки рам 
и ви дов де ка проб ле мот е гло ба лен, 
мно гу ро ди те ли се жа лат и иа ко при-
ја ву ва ат, „јут јуб“ не ги санк ци о ни ра 

до вол но бр зо и ефи кас но. Исто та ка, 
се по ја ву ва ат и на „јут јуб кидс“, ка нал 
кој не е до ста пен во Ма ке до ни ја, но е 
за мис лен ка ко ка нал кој ќе ну ди по го-
ле ма за шти та на де ца та од не со од вет ни 
со др жи ни. Би деј ќи е не воз мож но да ја 
за шти там он лајн, цр та ни те кои смее 
да ги гле да, ги сим ну вам од „јут јуб“ и 
ги гле да оф лајн – ве ли Ка те ри на, мај ка 
на три го диш но де вој че.

„Си ни от кит“ доп ли ва од  
Ру си ја до Бал ка нот
Фи лип Бу деј кин, два е сет и ед но го ди шен 
Ру син, ја соз дал игра та за, ка ко што ве ли, 
сла ба ци, со цел тие да си го од зе мат жи
во тот и да им го оста ват оп штес тво то на 
по сил ни те. Отка ко го соз дал чу до ви ште
то со уба во име „Си ни от кит“, го пу штил 
та му ка де што нај дол го мо же да пли ва 
– на ин тер нет. Мо бил ни те те ле фо ни ја 
про ши ри ја игра та. Таа се ши ри пре ку ап
ли ка ци ја та „Ва тсап“. Де ца до би ле по ра ка, 
не да се вклу чат на игра та, ту ку по ра ки 
со цел да им се влее страв. Им се да ва ат 
упат ства ка ко да се вклу чат во таа игра, 
се да ва ат на ред би, ка ко, на при мер, де
те то да се раз бу ди во 4 на у тро, да гле да 
хо рорфил мо ви, да си вре же об лик на 
кит на ра це те и да на пра ви фо то до каз 
од исто то за да по ка же де ка на ред ба та 
е спро ве де на. Се то тоа оди кон глав на
та на ред ба – да се из вр ши са мо у бис тво. 
Ру ски те вла сти не ја сфа ќа ле се ри оз но 
опас но ста од игра та сѐ до де ка број ка та 
на са мо у бис тва на ти неј џе ри те не се зго
ле ми ла. Се га кре а то рот Бу деј кин се на о ѓа 
во за твор под об ви не ние де ка на го во рил 
16 ма ло лет ни де вој ки на са мо у бис тво 
пре ку игра та што ја соз дал. Два е сет и 
ед но го диш ни от Ру син, кој ја приз на ви
на та за зло сторс тва та со кои го то ва рат, 
ве ли де ка не го ви те жр тви се „би о ло шки 
от пад“, де ка „би ле среќ ни што ќе умрат“ и 
де ка на овој на чин ед но став но „го чи сти 
оп штес тво то од от па дот“.

�Не гри же те се, сѐ ќе сфа ти те. уми раа 
среќ ни. јас им го да вав она што им 
тре ба ше во ре ал ни от жи вот – топ ли-
на, раз би ра ње и по вр за ност – ѝ ка жал 
Ру си нот на по ли ци ја та.

Тој не ги ра де ка се уби ле сто ти на мла ди 
по ра ди не го ва та игра. Спо ред не го ви те 
твр де ња, ста ну ва збор за 16, до де ка уште 
28 би ле под го тве ни да си го од зе мат 
жи во тот.

�По сто јат лу ѓе и би о ло шки от пад. 
Оние што не прет ста ву ва ат ни ка ква 
вред ност за оп штес тво то. Оние кои 
пра ве ле или ќе пра ват са мо ште та. 
јас го чи стев на ше то оп штес тво од 
та кви те. Пет го ди ни смис лу вав ка ко. 
Бе ше важ но да се пра ви раз ли ка ме ѓу 
нор мал ни те лу ѓе и чо веч ки от от пад. 
Игра та поч на. Им да вав за да чи, ми 
збо ру ваа за се бе, а по тоа пре ку „Скајп“ 
збо ру вав ме за да доз на ат по ве ќе за 
нив ни от жи вот. Не о че ку ва но, мо ја та 
иде ја ста на тренд  ѝ се фа лел мла ди от 
Ру син на по ли ци ја та.

Игра та „Си ни от кит“, всуш ност, е зас
но ва на врз пер е ње на мо зо кот на 
пси хо ло шки ла бил ни ти неј џе ри. Во 
пер и од од 50 де на тие се убе ду ва ат да 
из вр шу ва ат раз лич ни „за да чи“, на по
че то кот не што по мал ку опас ни, ка ко 
гле да ње хо рорфил мо ви, бу де ње доц на 
во но ќта, а по тоа мно гу по о пас ни, ка ко 
са мо по вре ду ва ње. На кра јот од нив се 
ба ра да се уби јат.

Ро ди те ли на де ца што из вр ши ле са мо
у бис тва збо ру ва ат за она што се слу чу
ва ло. Мај ка рас ка жу ва ка ко сѐ поч на ло 
ко га ми на та та го ди на неј зи на та ќер ка 
поч на ла да цр та ки то ви и пе пе ру тки 

по ѕи до ви те. Таа се га во цр ни на и низ 
сол зи збо ру ва за сво е то че до. 

Та тко по со чу ва ка ко не го ви от син се 
фр лил од 12. кат. Расп ла ка на мај ка се 
при се ту ва ко га ѕво не ла на мо бил ни от 
те ле фон на неј зи на та ќер ка.

�Ве лам, ало ќер ко, но од та му ми од го-
ва ра сту ден глас – ов де бр за та по мош, 
ва ша та ќер ка е мр тва. 

Мај ка ре ши ла да ја игра игра та ко ја ја 
од не ла неј зи на та ќер ка во смрт. Ве ли, 
за са мо у бис тво не се спом ну ва ше, та му 
пи шу ва ше де ка си те ќе умре ме, де ка 
се ка де тре ба да цр та ме ки то ви и да гле
да ме не кои ви деа.

Ру си те го уап си ја кре а то рот на опас
ни от кит. Но, доц на. Тој ве ќе зап ло вил 
над вор од гра ни ци те на Ру си ја – доп
ли ва и до Бал ка нот. Во Ср би ја по сто
е ше опас ност ки тот да ја зе ме пр ва та 
жр тва. Мла до мом че бе ше искр ва ве но 
во обид да си „из гра ви ра“ кит со нож на 

ра це те. Ро ди те
ли те го спа си ле 
во пос ле ден мо
мент. Во Ма ке до
ни ја, за сре ќа, сѐ 
уште не ма де те 
што ус пе а ло со 
ки тот да доп ли
ва до коб ни от 
крај. Но, вре ме е 
да се пре зе ме не
што про тив по
ке мо ни те, ки то
ви те, бре ме ни те 
Ел си...

Де ца та пре пу ште ни  
са ми на се бе
Од Аген ци ја та за еле ктрон ски ко му ни
ка ции  ве лат де ка во спра ву ва ње то со 
ва кви от проб лем клуч на игра мо же да 
оди гра еду ка ци ја та за са ми те мо бил ни 
ап ли ка ции, ка ко и на вре ме но за бе ле
жу ва ње на сом ни тел ни те со др жи ни. Но, 
ка ко да се за бе ле жат тие сом ни тел ни 
со др жи ни?!

Со ци о ло зи те во зем ја та сме та ат де ка е 
по тре бен тим што ќе се спра ви со ова. 
По е дин ци, ве лат тие, се не моќ ни да се 
спра ват со ва ков гло ба лен проб лем. 

Сме та ат де ка има до ста поз на ва чи на 
ра бо ти те, стру чен ка дар, кој тре ба да 
се со бе ре во еден тим, ед но те ло кое ќе 
ги сле ди со стој би те. 

Дел од проб ле мот што ва кви игри зе ма
ат та ков за мав, спо ред со ци о ло зи те, е 
тем по то на жи вот, по ра ди кое ро ди те ли
те не ма ат до вол но вре ме да се по све тат 
на сво и те де ца. А де ца та има ат љу бо пи
тен ум кој не мо же да оста не имун на 
ва кви те ап ли ка ции.

�Ро ди те ли те се до ма по 17 ча сот. До-
то гаш де ца та се пре пу ште ни на се бе. 
По ра ди тоа, ро ди те ли те се по пуст ли ви 
кон сопс тве ни те де ца и не ма ат цвр ста 
кон тро ла над нив. Ова пра ша ње ка ко 
оп штес тво го не ма ме до вол но отво-
ре но, а е мно гу бит но и ит но. Има ме 
струч ни ли ца кои тре ба да на пра ват 
со од вет на стра те ги ја во вр ска со ова 
– ко мен ти ра ат со ци о ло зи те.

Ко му ни ко ло гот Бо јан Кор да лов во ед на 
при го да збо ру ва за опас но ста од ва кви те 
„ки то ви“ кои бр зо пли ва ат и се ши рат 
низ це ли от свет. Ве ли Ма ке до ни ја не 
е ка ко за се бен па зар ди рект на цел,  се 
ра бо ти за по мал па зар, но ста ну ва дел 
од по го ле ми те или гло бал ни те дви же ња. 

�Ста ти сти ка та ве ли де ка се кој ден сѐ 
по го лем број ви де о ма те ри јал се за ка-
чу ва, на при мер, на „јут јуб“. Одам на 
чо веч ки от фа ктор не мо же да би де 
пре су ден и да про це ни што е до бро, а 
што не, што мо же да по ми не на со ци-
јал ни те мре жи низ тие фил три, а што 
не. За тоа се акти ви ра ат оние ал го-
рит ми кои се усо вр шу ва ат по сто ја но 
да  пре поз на ва ат, но и мож но ста да 
се при ја ви за да се разг ле да до кол ку 
тие ал го рит ми не што про пу шти ле. 
Но, ка ко што во ре ал но ста, и по крај 
по сто ја на бор ба про тив кри ми на лот, 
кри ми нал се слу чу ва, та ка и на ин тер-
нет таа бор ба про тив ва кви те ап ли ка-
ции по сто ја но трае – ве ли Кор да лов. 



култуРа

ДА НИ е лА МИ теВ СкА И АНА ВИ ШИ НО ВА Се ОВО ГО ДИШ НИ те  
ДО БИт НИЧ кИ НА ПРО ект НА ГО ДИ НА тА ШтО ГО ДО Де лу ВА МНк ИкОМ

„Ви ки-клу бот“ во  
Му зе јот на ма ке дон ска та  
бор ба ја раз ви ва  
љу бо вта кон  
му зеј ска та деј ност

Раз го ва ра ше |  Але ксан дра М. Бун да лев ска
Фо то |  Але ксан дар Ива нов ски

� Мо же ли да ни ка же те не што по ве-
ќе за про е ктот? ко му му е на ме нет? 
ВИШ НО ВА: Са кам да им се заб ла го
да рам на на ши те ко ле ги, му зеј ски 
ра бот ни ци што ни ја да доа до вер ба та 
за оваа на гра да, но по себ но ми е дра го 
што овој про ект е еду ка ти вен про ект 
во НУ Му зеј на ма ке дон ска та бор ба 
Скоп је. Иде ја та за овој про ект поч на 
со при ја тел ско пи е ње ка фе со Сне
жа на Штр ков ска, пре тсе да тел ка на 
Здру же ни е то за ум но жу ва ње сло бод
ни со др жи ни ГЛАМ од Скоп је. Иде ја та 
да се фор ми ра пр ви от „Ви ки клуб“ во 
Му зе јот на ма ке дон ска та бор ба изг
ле да ше мно гу ин те рес на за тоа што 
е еден по и на ков ин вен ти вен при
стап на му зеј ска та еду ка ци ја. Ка ко 
што се кој по че ток не е ле сен, та ка и 
ние се со о чив ме со мо мен тот ка ко да 
го на пра ви ме овој клуб атра кти вен 
за де ца та. Во овој до мен мно гу ни 
по мог на на ша та при ја тел ка и со ра
бот нич ка мр Ма тил да Бај ко ва, ко ја 
е обра зов на ко ор ди на тор ка на овој 
про ект. Уште на по че то кот со фор ми
ра ње то на „Ви киклу бот“ раз го ва рав
ме за мно гу идеи што би мо же ле да ги 
ре а ли зи ра ме. Со не се бич на под др шка 
од на ши от ди ре кто рот и, се раз би ра, 
од ко ле ги те, поч нав ме че кор по че кор 
да го ре а ли зи ра ме овој про ект, пр во 
да овоз мо жи ме тех нич ки ус ло ви, а 
по тоа ре а ли за ци ја на еду ка тив ни от 
дел на про е ктот. 

� Овој „Ви ки–клуб“ е прв во Ма ке до-
ни ја и на Бал ка нот. кој сѐ мо же да 
чле ну ва во не го?
МИ теВ СкА: Членс тво то во „Ви ки–
клу бот“ е бесп лат но и сло бод но за 
си те за ин те ре си ра ни, без раз ли ка на 
го ди ни те. За ин те ре си ра ни те ста ну
ва ат чле но ви на „Ви ки клу бот“, ка де 
што се од ви ва и нив на та обу ка за тоа 
ка ко да се вклу чат и ка ко да пи шу ва
ат ста тии на „Ви ки пе ди ја“. Про е ктот 
е со на гра ден ка ра ктер, a чле но ви те 
на „Ви ки клу бот“ се на гра ду ва ат во 
раз лич ни ка те го рии: на гра да за нај до
бра ста ти ја, на гра да за нај го лем број 
при до не си, на гра да спо ред број на 
на пи ша ни ста тии, на гра да за нај до
бри от во си те спом на ти кри те ри у ми. 
На гра ди те се од сим бо ли чен ка ра ктер 
(бе џо ви, ма и ци, но те си, сер ти фи кат и 
сл). Ко га го фор ми рав ме клу бот, на ша 
глав на цел на гру па беа уче ни ци те од 
ос нов ни те и од сред ни те учи ли шта со 
цел са ми от му зеј да ста не по до ста пен 
за нив и да ста не ме сто ка де што тие 
ќе ја раз ви ва ат сво ја та свест и та лент, 
но, пред сѐ, ме сто ка де што ќе со ра бо
ту ва ат, ко му ни ци раа и спо де лу ва ат. Со 
те кот на вре ме то еду ка тив ни от про
ект „Ви ки–клуб“ пре диз ви ка ин те рес 
не са мо кај де ца та, ту ку и кај во зрас
ни те, кај по е дин ци, но и кај раз лич ни 
гра ѓан ски здру же ни ја и ор га ни за ции. 
Го по тен ци ра ме ин те ре сот на чле но
ви те на Здру же ни е то на пен зи о не
риин те ле кту ал ци Ма ке до ни ја, со кое 
со ра бо ту ва на ши от му зеј. 

� Да ли ме ѓу овие чле но ви гле да те 
свои нас лед ни ци во му зеј ска та ра-
бо та или, пак, не кои ид ни но ви на ри?
ВИ ШИ НО ВА: Не оче ку вав де ка Му зе јот 
со „Ви ки–клу бот“, по крај до маш ни те 
и учи лиш ни те об вр ски, ќе ста не ме
сто ка де што за ин те ре си ра ни те де ца, 
чле но ви на клу бот, се ко ја сре да од 15 
до 18 ча сот, сле деј ќи го сво јот ин те рес, 
без ни мал ку за др шка се нур ну ва ат во 
оке а нот на гло бал на та ви ки пе ди ја и 
си ва дат ка мен чи ња што ги уре ду ва ат, 
при ре ду ва ат и ги об ја ву ва ат на „Ви
ки пе ди ја“ на ма ке дон ски ја зик. На тој 
на чин тие ста ну ва ат дел од се мејс тво то 

ви ки пе ди јан ци, а на ша та ви ки пе ди ја 
на ма ке дон ски ја зик од октом ври 2016 
го ди на е по бо га та за мно гу ста тии. Му
зе јот ши ро ко ги отво ра вра ти те за овие 
де ца што вред но ра бо тат и со ра бо ту
ва ат ме ѓу себ но. Де ца та са ми соз да ва ат 
ста тии на раз лич ни те ми, сопс тве ни 
ре зул та ти, со што се по до бру ва са мо до
вер ба та за нив на та вред ност. Тие учат 
и стек ну ва ат дра го це ни ве шти ни и за 
пра вил на упо тре ба на ма ке дон ски от 
ја зик, но ви нар ско изра зу ва ње и пи шу
ва ње од не у трал на по зи ци ја, ги збо га
ту ва ат сво и те соз на ни ја со ин те рес ни 
ин фор ма ции од исто ри ја та. 

� кои се при до би вки те од фор ми-
ра ње то на „Ви ки–клу бот“ во Ма-
ке до ни ја?
МИ теВ СкА: Чле но ви те во клу бот учат 
за за ед ниш тво и стек ну ва ат ве шти ни 
за тим ска ра бо та, ка ко се ра бо ти во 
гру па, ка ко се со ра бо ту ва. Пре ку „Ви
ки–клу бот“ се стек ну ва ат со зна е ња и 
спо соб но сти за то ле ран ци ја, ка ко да 
се по чи ту ва ту ѓо то мис ле ње и да се 
прет по ста ви де ка дру ги те има ат до бри 
на ме ри. Ва кви от при стап во вос пит
нообра зов ни от про цес овоз мо жу ва 
вне су ва ње лич ни спо соб но сти, раз ни 
искус тва, ста во ви, ве шти ни, зна е ња, 
ин те ре си, сти ло ви на уче ње и дру ги 
спо соб но сти на де те то. Ова е не кој вид 
ма те ри ја лен ис ход за де ца та да по ка жат 
и ка жат: „Ви де те што на пра вив јас!“

� кол ку чле но ви брои клу бот?  
ВИ ШИ НО ВА: Во мо мен тов клу бот 
брои вкуп но 67 чле на, а чле ну ва ње то 
е бесп лат но. Од го ле мо зна че ње е за
лож ба та на Бај ко ва, ко ја овоз мо жу ва 
„Ви ки–клу бот“ да би де атра кти вен не 
са мо ме ѓу уче ни ци те, ту ку и ме ѓу нив
ни те на став ни ци, но и на та му да бу ди 
ин те рес за но ви чле но ви. 

� кол ку но ви ста тии на ма ке дон ски 
се соз да де ни? 
МИ теВ СкА: Од 19 октом ври 2016 го ди
на, ко га „Ви ки–клу бот“ поч на да ра бо ти, 
до се га, мла ди те ви ки пе ди јан ци на те ми 
по свој из бор и те ми од ор га ни зи ра ни 
те мат ски ра бо тил ни ци соз да доа по ве

ќе од 150 но ви ста тии на „Ви ки пе ди ја“ 
на ма ке дон ски ја зик, а до пол ни ја и про
ши ри ја по ве ќе од 260 по стој ни ста тии.   

� кои се те ми те за кои најм но гу се ин-
те ре си ра ат да пи шу ва ат чле но ви те 
на „Ви ки-клу бот“?
ВИ ШИ НО ВА: Те ми те се сло бод ни, но 
во со ра бо тка со Му зе јот на ма ке дон
ска та бор ба се ор га ни зи ра ат по ве ќе 
те мат ски ра бо тил ни ци на ре че ни 
„еди та тон“ (edit a thon), од нос но уре
ду вач ки ма ра тон на кој глав на те ма 
е исто ри ја та на ма ке дон ски от на род. 
На овие ра бо тил ни ци, чле но ви те на 
„Ви ки–клу бот“ соз да ва ат но ви ста
тии под мен торс тво на нас еду ка то ри
те, исто ри ча ри од Му зе јот на кои им 
овоз мо жу ва ме ко ри сте ње тек сто ви од 
струч на ли те ра ту ра за да де на та те ма, 
под над зор на Штр ков ска и на Бај ко
ва. На пр ва та ра бо тил ни ца те ма бе ше 
оп шти на Кар пош. На 7 март во Пор та 
Ма ке до ни ја ра бот но се од бе ле жи Ме
ѓу на род ни от ден на же на та и беа ор га
ни зи ра ни три еду ка тив ни ра бо тил ни
ци со со ра бот ни ци од не кол ку скоп ски 
учи ли шта. Ед на од три те ра бо тил ни ци 
бе ше вто ри от уре ду вач ки ма ра тон на 
чле но ви те на „Ви ки–клу бот“ на Му зе
јот на ма ке дон ска та бор ба. Пре ку про
е ктот и ра бо тил ни ца „Же на та бо рец 
за сло бо да и ма ке дон ска др жав ност“ 
мла ди те ви ки пе ди јан ци изра бо ти ја 
11 но ви ста тии и на до пол ну ваа по
стој ни ста тии за ма ке дон ски те же ни
ре во лу ци о нер ки на „Ви ки пе ди ја“ на 
ма ке дон ски ја зик. На ра бо тил ни ца та 
учес тву ваа уче ни ци те од ООУ „Аврам 
Пи сев ски“ од с. Бар дов ци, ООУ „Јан 
Амос Ко мен ски“, ПОУ „Ид ни на“ и ООУ 
„Ве ра Ци ри ви риТре на“. Во мај во Му
зе јот на ма ке дон ска та бор ба се одр жа 
уре ду вач ки ма ра тон со чле но ви те на 
„Ви ки–клу бот“ на те ма „Бал кан ски те 
вој ни“. На ма ра то нот, кој поч на во 12 
ча сот и тра е ше ре чи си три ча са, беа 
соз да де ни пет но ви ста тии за те ми 
по вр за ни со Бал кан ски те вој ни. 

� кои се ва ши те ид ни пла но ви? ка ко 
ќе про дол жи да се раз ви ва „Ви ки-
клу бот“ во Ма ке до ни ја? 
МИ теВ СкА: Про е ктот е кон ти ну и ран 
и ќе про дол жи да ра бо ти сè до де ка по
стои ин те рес за членс тво во клу бот. Во 
ид ни на се пла ни ра про ши ру ва ње на 
цел ни те гру пи, вклу чу ва ње сту ден ти, 
пен зи о не ри, де ца со по себ ни по тре би, 
со ци јал но ран ли ви ка те го рии, оста ну
вај ќи на ге не рал на та опре дел ба на Му
зе јот за по ли ти ка на отво ре ни вра ти 
кон си те за ин те ре си ра ни. �

Да ни е ла Ми тев ска и Ана Ви ши но ва го ди на ва ја до би ја на гра да та 
Про ект на го ди на та за про е ктот „Ви ки–клуб“ во Му зе јот на ма ке
дон ска та бор ба. На гра да та ја до де лу ва Ма ке дон ски от на ци о на лен 

ко ми тет на Ме ѓу на род ни от со вет на му зе и те за про е кти и актив но сти 
во до ме нот на истра жу ва ње то, пре зен та ци ја та и по пу ла ри за ци ја та на 
кул тур но то и при род но то нас ледс тво, а по по вод 18 мај – Ме ѓу на род ни от 
ден на му зе и те. Во ре а ли за ци ја та на овој про ект, кој се од ви ва во Му зе јот 
на ма ке дон ска та бор ба, по мог на ле и Сне жа на Штр ков ска, пре тсе да тел ка 
на Здру же ни е то за ум но жу ва ње сло бод ни со др жи ни ГЛАМ од Скоп је, и 
мр Ма тил да Бај ко ва, ко ја е обра зов на ко ор ди на тор ка на овој про ект.

Членс тво то во „Ви ки–клу бот“ е бесп лат но и сло бод но за 
си те за ин те ре си ра ни, без раз ли ка на го ди ни те. За ин те ре-
си ра ни те ста ну ва ат чле но ви на „Ви ки-клу бот“, ка де што се 
од ви ва нив на та обу ка за тоа ка ко да се вклу чат и ка ко да 
пи шу ва ат ста тии на „Ви ки пе ди ја“
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Раз го ва ра ше |  Не ве на По пов ска

Прет ста ва та „Ма чо рот во чиз ми“ 
е за бав на ка ко за пуб ли ка та, 
та ка и за нас, акте ри те
Бај ка та од Шарл Пе ро „Ма чо рот во чиз ми“ во ре жи ја на Игор Ивко виќ и 

дра ма ти за ци ја на Гор јан Ми ло шев ски ве ќе два ме се ца се игра на сце на та 
на Те а та рот за де ца и мла дин ци. Во прет ста ва та игра ат осум акте ри од 

те а та рот и со нив раз го ва рав ме за пре диз ви ци те, под го то вка та, искус тва та 
од оваа прет ста ва.

Прет ста ва та „Ма чо рот во чиз ми“ 
е за мис ле на да би де сво е вид но 
ма ги о ни чар скоилу зи о ни стич ко 
шоу. Кол ку за вас ка ко акте ри 
бе ше пре диз вик да се учес тву ва 
во та ков про ект?
� ко га ќе се вра там на со ра-
бо тка та со пре крас на та вна-
треш на еки па и со ра бот ни-
ци те од над вор, ме ѓу кои и 
Го го Ре кви ем, пре диз ви кот 
за учес тво во овој про ект сам 
по се бе на мет на да да деш сѐ 
од се бе  ни ре че Ви не та Дам
че скаМо ја но ска.

Акте РИ те ЗА ПРе ДИЗ ВИ цИ те И ЗА ИСкуС тВА тА ОД  
МА ГИ О НИ ЧАР СкО-Илу ЗИ О НИ СтИЧ кО тО ШОу

За Ми ки Ан чев ски се ко ја но ва 
прет ста ва е и нов пре диз вик на 
не кој на чин.  

� Се ка ко де ка е огро мен пре-
диз вик да се ра бо ти не што 
што ни ко гаш не си го пра вел, 
ка ко што се ма ги о ни чар ски 
три ко ви. Мис лам де ка за се-
кој еден од нас што бев ме 
дел од „Ма чо рот во чиз ми“, 
ма ги ја та, исто та ка, бе ше воз-
буд лив дел од про це сот. Од 
чи тач ки те про би, ко га ка ко 
де ца гле дав ме дел од ма ги ја-

та што ни ја пра ве ше, па сѐ до 
оној мо мент ко га дој дов ме до 
увеж бу ва ње на си те три ко ви. 
Ве шти на та, одв ле ку ва ње на 
вни ма ни е то, глу ма... Се то тоа 
го има и ко га пра виш ма ги о-
ни чар ски трик. И се га ко га 
ве ќе ре дов но ја игра ме прет-
ста ва та, пред из вед ба на се кој 
трик, ме фа ќа тре ма. За што, 
се пак, не сум илу зи о нист. Но, 
од оваа глед на точ ка ве ќе по-
воз буд ли ви ми се фа ци те и 
изра зи те на де ца та , осо бе но 
во зрас ни те, и нив ни те ре ак-
ции на ма ги ја та што ја пра ви-
ме во прет ста ва та. Се га ко га 
ве ќе зна е ме кој е те кот/фин-
та та и ко ја е тај на та на се ко ја 
од нив  ве ли Ми ки Ан чев ски.

Ана Ле вај ко виќ е актер ка со 
20го диш но искус тво на сце на та 
на Те а та рот за де ца и мла дин ци.

�  За ме не бе ше ви стин ски 
пре диз вик да се оби дам во 
прет ста ва ис пол не та со ма ги-
о ни чар ско-илу зи о ни стич ки 
три ко ви. Мно гу про фе си о-
нал но, искре но, не се бич но 
и со огром на жел ба ма ги о-
ни ча рот Го го Ре кви ем ни ги 
пре не се не го ви те  ма гич ни  
три ко ви а јас со огром на жар 
ус пе ав да ги вмет нам во ли-
кот на кен гу рот Џе ксон. ко га 
се ра бо ти дет ска прет ста ва, 
мно гу е зна чај но и важ но да 
ве ру ва те во про из во дот/ли-
кот што ќе го пла си ра те на 
сце на за тоа што де ца та ќе ве 
поз на ат во искре но ста и во 
ед но став но ста  ве ли Ана.

� Во по ве ќе сце ни од прет ста-
ва та се вмет на ти не кол ку ма-
ги о ни чар ски три ко ви кои се 
во функ ци ја на при каз на та 
и, се ка ко, да се на у чи не што 
но во за се кој актер не е са мо 

пре диз вик, ту ку и до град ба 
на сво и те по тен ци ја ли, сме та 
Не над Ми тев ски.

Ве лат де ка це ли от про ект бил 
мно гу за ба вен и прет ста ву вал 
го лем пре диз вик.
� Со ог лед на тоа де ка до се-
га кај нас не се слу чил ва ков 
тип те а тар, пре диз ви кот бе ше 
огро мен. Со ра бо тка та со Го го, 
откри ва ње то одре де ни илу-
зии соз да де уба ва ат мо сфе ра 
низ це ли от про цес. Ин те рес но 
е тоа што се кој од нас е горд 
на се бе ко га ќе ги слуш не и 
ви ди ре ак ци и те на де ца та по 
из ве де на та илу зи ја, нај че сто-
то пра ша ње е - ка ко го на пра-
ви тоа? Се на де вам, ток му тоа 
бе ше и цел та на ре жи се рот. 
Ако е та ка, то гаш ми си ја та е ус-
пеш на  ве ли Емра Кур ти шо ва. 

� це ли от про ект и про цес бе-
ше мно гу за ба вен. За ме не 

бе ше го лем пре диз вик да се 
ра бо ти ва ков тип прет ста ва. 
На у чив ме мно гу но ви и ин те-
рес ни ра бо ти. А нај важ но то е 
што пуб ли ка та по прет ста ва та 
си оди нас ме а на, оду ше ве на и 
љу бо пит на за мно гу три ко ви, 
рас ка жу ва Ма ри ја Ѓор ѓи јов ска.

Дра ма ти за ци ја та е мно гу по
раз лич на од ста ра та бај ка. Бе
ше ли тоа не ка ков проб лем за 
де ца та да ја при фа тат? Ка кво 
е ва ше то искус тво од до се га 
оди гра ни те прет ста ви? Обич
но де ца та се др жат до ед на ма
три ца, па да ли има ше не ка кви 
ре ак ции од пуб ли ка та?
� Од до се гаш но то искус тво 
во ра бо та со де ца и овој те-
а тар се по ка жа ло де ка, иа ко 
мо же би има те по и на ква дра-
ма ти за ци ја на, по ра ка та што 
ја ис пра ќа те, прет ста ва ко ја е 
по и на ку по ста ве на од мо же-
би не ка ков ори ги нал, бе га те 
од не ка кви рам ки или сте ре-
о ти пи, до кол ку зна е те до бро 
што пра ви те, го пра ви те со 
љу бов, вни ма ние, вло жу ва-
те го лем труд, ра бо ти до бра 
еки па (не са мо глум ци, ту ку 
и тех ни ка/свет ло, звук ко сти-
мо гра фи ја, сце но гра фи ја и 
сл.) и до кол ку, на кра јот, има-
те ре жи сер кој мно гу до бро 
знае да ја истур ка сво ја та 
иде ја и по ра ка, иа ко мал ку 
по и на ква, и знае да би де ви-
стин ски во дач, то гаш не ма те 
утка со ко неч ни от про из вод. 
Пуб ли ка та се ко гаш ќе би де 
за до вол на, нас ме а на и ќе има 
топ ли пре по ра ки за што прет-
ста ва та им се до пад на ла и ќе 
дој дат и ќе ја гле да ат пак, и 
пак, и пак, и пак. ка ко што 

култуРа

Емра  
Кур ти шо ва

Ми ки 
Ан чев ски

Ви не та  
Дам че ска-
Мо ја но ска
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БРенД кОнЦеПти култуРа

како берачот на памук стана крал на блузот

Пишува |  Сотир Костов 

е впро чем и со „Ма чо рот во 
чиз ми“  ве ли Ми ки.

� Гле да но од оваа стра на на 
сце на та, де ца та актив но ја 
сле дат прет ста ва та, ужи ва-
ат, се оду ше ву ва ат, се сме ат и 
учес тву ва ат би деј ќи се искре-
ни и љу бо пит ни. Ре жи се рот 
Игор Ивко виќ на пра ви до бра 
по вр за ност вкло пу вај ќи го 
актер ски от дел со ма ги о ни-
чар ски те   три ко ви и од лич на 
по дел ба на актер ски от тим. 
Прет ста ва та е ко ле ктив на 
игра, па та ка ние, осум акте ри 
во прет ста ва та „Ма чо рот во 
чиз ми“, на сце на та ус пе ав ме 
да ги вне се ме  де ца та во на-
ши от ма ги чен свет ис пол нет 
со фан та зии, љу бов, три ко ви 
и смеа  ве ли Ана.

Се кој лик е при каз на за се бе, но 
се чи ни де ка уло га та на вол шеб
ни те чиз ми и на Ма чо рот Макс се 
најв пе чат ли ви... Бе ше ли те шко 
да се соз да дат ли ко ви те? 
� Не бе ше те шко, бе ше пре диз-
вик. Се кој од нас има ше од вр-
за ни ра це, и та ка ра бо тев ме 

низ це ли от про цес. та кво то 
функ ци о ни ра ње се ко гаш вро-
ду ва со плод. До се га се ко ја 
из вед ба на оваа прет ста ва е 
пред пол на са ла, па тоа ни е 
пот тик за на до гра ду ва ње на 
ли ко ви те. Прет ста ва та е за-
бав на ка ко за пуб ли ка та, та ка 
и за нас, акте ри те  ве ли Емра, 
ко ја ја тол ку ва уло га та на ед на 
од вол шеб ни те чиз ми.

Мар тин Јор да нов ски е Ма чо рот. 
Тој ве ли де ка „ко га си го зна еш 
за на е тот, ли ко ви те се соз да ва-
ат при лич но лес но. Се ко гаш 
ба ра ат мно гу ра бо та, но важ-
но то е да зна еш де ка одиш на 
прав пат“.

�  ка ко и во се кој про цес, та-
ка и ов де, во соз да ва ње то на 
овие ли ко ви (чиз ми те-вол-
шеб нич ки) имав ме до ста ра-
бо та. Пр во мо рав ме да истра-
жу ва ме, ана ли зи ра ме и до ста 
тр пе ли во да ра бо ти ме. По крај 
актер ски от дел, имав ме мно-
гу тех нич ки ра бо ти кои мо ра-
ше до бро да ги сов ла да ме, за, 
на кра јот, сѐ да би де изи гра но 

со лес но ти ја, ед но став но и за-
бав но  ве ли ед на та од чиз ми
тевол шеб нич ки, Ма ри ја.

Кол ку за ре а ли за ци ја на ли ко ви
те има вте и ва ша, актер ска сло
бо да? Вне со вте ли не што свое? 
Има ше ли не ко ја су ге сти ја од 
ва ша стра на? 
�  Сло бо да та ни бе ше за га ран-
ти ра на во се ко ја смис ла... Од 
тоа што сме ние, не мо же ме да 
из бег не ме (ка ко актер), но да 
го из ва дат дру го то во те бе, по-
треб на е и ре жи сер ска по мош, 
по мош од ко ле ги те, тво ја вол-
ја и, пред сѐ, до ка жу ва ње де ка 
мо жеш и по ве ќе  ве ли Ви не та.

Спо ред Не над, „Игор е ре жи сер 
кој да ва це лос на сло бо да на 
акте ри те во фор ми ра ње то на 
ли ко ви те“. 

� Пред ло зи и су ге стии има ше 
и, спо ред ме не, се кој ус пеа да 
оста ви свој пе чат во прет ста-
ва та. тоа е тоа што ја пра ви 
прет ста ва та це лос на и до бра, 
а пуб ли ка та среќ на, нас ме а на 
и за до вол на  ве ли тој. �

во делтата на Мисисипи, Луи
зијана, САД, отсекогаш се про
изведувале три работи: памук, 

сиромаштија за тие што го береле и 
блуз. Кој било крај на планетата да 
го погледнеме, јужњаците се секаде 
исти. Без разлика дали зборуваме за 
Севилја, Гевгелија, за Ромите, Бра
зилците или за Луизијана, гледаме 
луѓе што го сакаат животот повеќе 
од кои било материјални добра. Тие 
место да трупаат богатство, препу
штени се на моментите на уживање 
во животот: љубов, страст и музика. 
И ако југот не го гледаме како страна 
на светот, туку како начин на живот, 

може да се каже дека Би Би Кинг беше 
крал на сите јужњаци. Инаку, блузот 
е бајка. Лесна за слушање, тешка за 
опишување. Блузот е болка, борба за 
опстанок, но и радост. Потврда на ап
солутната елеганција на скршениот 
свет во кој радоста и поразот одат еден 
до друг – рамо до рамо. Таа бајка Би Би 
Кинг ја раскажуваше со неговиот прв 
јазик – музиката, ритамот, хармонија
та, мелодијата и, секако, со гитарскиот 
риф. Тој беше вистинскиот. Да го на
речеме шоумен, само изведувач или 
забавувач, е навреда, голема навреда 
за него. Тој е навистина крал – другите 
се само добри или имитација. Никој 
како него, господски и мајсторски, не 
го пишуваше и ширеше евангелието 
на блузот. Затоа не е чудо што поло
вина век неговото име е синоним за 
таа автохтона музика на САД, исто 
како што Армстронг е за џезот, Елвис 
за рокенролот или Битлси за поп и 
битмузиката. Тој го изведе блузот од 
анонимноста и потценетоста на аме
риканската провинција и го постави и 
прослави на јавната светска музичка 
сцена. Како мејнстрим музика. Начи

нот на кој се зборуваше за блузот пред 
појавата на Кинг беше потценувачки. 
Амбасадорот на блузот го промени тоа 
засекогаш. Никој не беше поквалифи
куван за таа мисија. Затоа е најславен и 
највлијателен блузгитарист и компо
зитор на денешницата. Најпочитуван 
и најважен блузпејач што го воведе 
блузот како мејнстрим правец во му
зиката, кој соработуваше со џезве
ликаните како Оскар Питерсон, Кени 
Барел, Крусајдерси, а изврши големо 
влијание врз рок и соул уметниците 
Ерик Клептон, Питер Грин, Стиви Вин
вуд, Џо Кокер, Бо Дидли и други. Го 
препознаваме по длабокиот мек глас 
и неповторливиот гитарски звук, но 
и многу посебен риф. Беше и остана 
нераскинливо поврзан со неговата 
црна гитара „гипсон“, од него наречена 
Лусил (Заедно сме многу години, таа 
сака млади момчиња, но заглави со 
мене, велеше за својата Лусил).

Роден е како Рајли Би Кинг, на 16 сеп
тември 1925 година, на плантажа за 
памук, меѓу Ита Бен и Индијанола, 
кај делтата на Мисисипи, во Луизија
на. Животот не бил нежен кон него. 
Кога имал четири години, неговите 
родители се развеле и тој останал со 
мајка му во ридиштата над Мисисипи. 
Кога имал девет години, останува без 
мајка, па продолжил да живее со не
говиот татко, како берач на памук на 
плантажите во Индијанола, каде што 
заработувал по 22 долари неделно. Во 
30тите и 40тите години од 20 век, 
блузот се сметал за ѓаволска работа, па 
единствена општественоприфатлива 
музика со која можел да се занимава 
бил госпелот, во хорот на баптистич
ката црква „Свети Јован“. На грамофон 
кај неговата тетка Џемима, секој ден 
ги слушал тогаш популарните Роберт 
Џонсон, Блајд Вилијам Џеферсон и 
Сони Бој Вилијамсон. Одлучува да 
зајми пари и да купи гитара, и прва
та песна што ја научил и свирел била 
„Моја драга Клементина“. Набргу се 
одважил и почнал да свири и да пее 
на улиците во Индијанола. Најчесто 
пеел и свирел госпел, но и блуз, и така 
почнува големата љубов меѓу него и 
блузот. Подоцна кога ќе стане славен 
ќе изјави дека тогаш свирел сѐ што 
слушателите ќе побарале од него. Не
кои му барале госпел, а други блуз. 
Едни му плаќале, други го честеле со 
пиво. Додава дека неговиот татко бе
рел памук и тој исто така. За неговите 
деца сакал да направи нешто повеќе. 
Ја покажал својата гитара Лусил и ре
кол дека таа била неговиот излез од 

Имам болка во срцето,  
имам блуз.
Што и да имаш, блузот е 
секогаш тука.

 Џон Ли Хукер

бренд концепти 

како берачот на памук стана крал на блузот
би би кинг:

Пишува |  Сотир Костов 

Во делтата на Мисисипи, Луи-
зијана, САД, отсекогаш се про-
изведувале три работи: памук, 

сиромаштија за тие што го береле и 
блуз. Кој било крај на планетата да 
го погледнеме, јужњаците се секаде 
исти. Без разлика дали зборуваме за 
Севилја, Гевгелија, за Ромите, Бразил-
ците или за Луизијана, гледаме луѓе 
што го сакаат животот повеќе од кои 
било материјални добра. Тие место да 
трупаат богатство, препуштени се на 
моментите на уживање во животот: 
љубов, страст и музика. И ако југот не 
го гледаме како страна на светот, туку 
како начин на живот, може да се каже 

дека Би Би Кинг беше крал на сите 
јужњаци. Инаку, блузот е бајка. Лес-
на за слушање, тешка за опишување. 
Блузот е болка, борба за опстанок, 
но и радост. Потврда на апсолутната 
елеганција на скршениот свет во кој 
радоста и поразот одат еден до друг 
– рамо до рамо. Таа бајка Би Би Кинг 
ја раскажуваше со неговиот прв јазик 
– музиката, ритамот, хармонијата, ме-
лодијата и, секако, со гитарскиот риф. 
Тој беше вистинскиот. Да го наречеме 
шоумен, само изведувач или забаву-
вач, е навреда, голема навреда за него. 
Тој е навистина крал – другите се само 
добри или имитација. Никој како него, 
господски и мајсторски, не го пишува-
ше и ширеше евангелието на блузот. 
Затоа не е чудо што половина век не-
говото име е синоним за таа автохтона 
музика на САД, исто како што Армс-
тронг е за џезот, Елвис за рокенролот 
или Битлси за поп и бит-музиката. Тој 
го изведе блузот од анонимноста и 
потценетоста на американската про-
винција и го постави и прослави на 
јавната светска музичка сцена. Како 
мејнстрим музика. Начинот на кој се 

зборуваше за блузот пред појавата на 
Кинг беше потценувачки. Амбасадорот 
на блузот го промени тоа засекогаш. 
Никој не беше поквалификуван за таа 
мисија. Затоа е најславен и највлијате-
лен блуз-гитарист и композитор на де-
нешницата. Најпочитуван и најважен 
блуз-пејач што го воведе блузот како 
мејнстрим правец во музиката, кој со-
работуваше со џез-великаните како 
Оскар Питерсон, Кени Барел, Крусај-
дерси, а изврши големо влијание врз 
рок и соул уметниците Ерик Клептон, 
Питер Грин, Стиви Винвуд, Џо Кокер, 
Бо Дидли и други. Го препознаваме по 
длабокиот мек глас и неповторливиот 
гитарски звук, но и многу посебен риф. 
Беше и остана нераскинливо повр-
зан со неговата црна гитара „гипсон“, 
од него наречена Лусил (Заедно сме 
многу години, таа сака млади мом-
чиња, но заглави со мене, велеше за 
својата Лусил).

Роден е како Рајли Би Кинг, на 16 сеп-
тември 1925 година, на плантажа за 
памук, меѓу Ита Бен и Индијанола, 
кај делтата на Мисисипи, во Луизија-
на. Животот не бил нежен кон него. 
Кога имал четири години, неговите 
родители се развеле и тој останал со 
мајка му во ридиштата над Мисисипи. 
Кога имал девет години, останува без 
мајка, па продолжил да живее со не-
говиот татко, како берач на памук на 
плантажите во Индијанола, каде што 
заработувал по 22 долари неделно. Во 
30-тите и 40-тите години од 20 век, 
блузот се сметал за ѓаволска работа, па 
единствена општественоприфатлива 
музика со која можел да се занимава 
бил госпелот, во хорот на баптистич-
ката црква „Свети Јован“. На грамофон 
кај неговата тетка Џемима, секој ден 
ги слушал тогаш популарните Роберт 
Џонсон, Блајд Вилијам Џеферсон и 
Сони Бој Вилијамсон. Одлучува да зај-
ми пари и да купи гитара, и првата пес-
на што ја научил и свирел била „Моја 
драга Клементина“. Набргу се одважил 
и почнал да свири и да пее на улиците 
во Индијанола. Најчесто пеел и сви-
рел госпел, но и блуз, и така почнува 
големата љубов меѓу него и блузот. 
Подоцна кога ќе стане славен ќе изјави 
дека тогаш свирел сѐ што слушателите 
ќе побарале од него. Некои му барале 
госпел, а други блуз. Едни му плаќа-
ле, други го честеле со пиво. Додава 
дека неговиот татко берел памук и 
тој исто така. За неговите деца сакал 
да направи нешто повеќе. Ја покажал 
својата гитара Лусил и рекол дека 
таа била неговиот излез од немаш-

Имам болка во срцето,  
имам блуз.
Што и да имаш, блузот е 
секогаш тука.

 Џон Ли Хукер
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немаштијата. Учествува во Втората 
светска војна, но бргу е вратен во САД 
бидејќи знаел да вози трактор, а во 
САД трактористите биле потребни за 
развој на земјоделството и прехранбе
ната индустрија. Кога завршила војна
та, младиот блузер одлучил конечно 
да си ја побара среќата и своето место 
под сонцето. Како и секој музичар и 
него го привлекувала светлоста на го
лемите градови. За него најголем град 
во тоа време бил Мемфис. Во 1947 го
дина тој дошол во Мемфис, се сместил 
кај својот роднина, познатиот блузер 
Букер Бук Вајд. Најпрвин се трудел да 
ја совлада неговата слајд техника на 
свирење гитара. Но, со текот на време
то развива сопствен стил на свирење 
блузгитара. Тоа е вибрато, кој се изве
дува со показалецот на вратот на гита
рата, со движење на зглобот на раката. 
Неговиот единствен стил на свирење 
гитара со тресење на жиците (вибрато 
на левата рака, нагоренадолу), подо
цна беше наречено „пеперутка“ и беше 
најкарактеристично за неговиот блуз, 
но и за раната рокмузика. Кога до
шол во Мемфис го побарал својот идол 
Сони Бој Вилијамсон, кој имал своја 
радиоемисија, на кого му ја отсвирел 
нумерата „Блуз во мугрите“. Сони Бој 
бил одушевен од интерпретацијата 
на Кинг, му овозможил да настапи на 
радио и му дал ноќен ангажман во 16. 
улица со хонорар од 12 долари на ноќ 

(Никогаш во животот не сум видел 
толку пари, прокоментирал млади
от Рајли). Подоцна станал и диџеј на 
радио, а ноќните ангажмани во клубо
вите во Бил улицата, му станале колеџ 
на подеми, падови, борба и примени 
удари. Тука се подготвувал и вежбал 
за тоа што подоцна ќе го доживее во 
кариерата и поради што колегите 
го нарекле „премногу љубезен тип, 
во премногу суров свет“.  И тогаш и 
подоцна ќе говори дека никогаш не 
сретнал лош човек, туку само добри 
луѓе што погрешно постапиле во ка
риерата и животот. Псевдонимот на 
радиото му бил Бил Стрит Блус Бој 
(Beal Street Blues Boy), што подоцна е 
скратено на Блус Бој (Blues Boy), а на 
крајот во Би Би (B.B.). Сепак, тој не зна
ел ниту можел да предвиди дека оваа 
кратенка ќе стане светски синоним за 
пеколниот изведувач на ритам и на 
блуз. Идеја да сними плоча настана
ла по снимањето на џингл за тоник, 
со назив PipTiKon. Така, ја снимил 
„Three O’clock Blues“, која е негов прв 
познат хит. Почнал со кратка промо
тивна турнеја,  турнеја која ќе потрае 
во следните 60тина години. Познат е 
по тоа што многу сака да свири и да на
стапува, па така годишно одработува и 
по 300 концерти, вкупно за 70 години 
кариера околу 16.000. Има снимено 
околу 50 музички албуми, настапувал 
на сите континенти (во 90 држави), а 
е и прв музички уметник од САД што 
свирел во Кина и во СССР. Во 60тите  
години од минатиот век настапувал во 
сите познати ноќни барови и сали за 
танц во САД. Првата награда „Греми“ 
ја доби во 70тите години за нумерата 

„The Thrill is gone“, која стана негов 
заштитен знак; во 80тите водеше шоу 
во „Карнеги хол“; во 90тите години 
снимаше заедно со Клептон, Питер 
Грин и групата „Јуту“; На Патеката на 
славните во Холивуд има своја ѕвезда; 
и од претседателот на САД е одлику
ван со Медал на слободата. 

Титулата крал на блузот му ја дадоа 
светски познатите гитаристи Ерик 
Клептон, Бади Гај, Кит Ричардс, Џими 
Хендрикс,  на кои им беше ментор. Но, 
на почетокот воопшто не му беше лес
но да биде црномурен блузер во белата 
Америка. Од црната Америка која го 
сакала блузот не можело доволно да 
се заработи ниту за гол живот, а белата 
Америка во тоа време беше пребирли
ва, па дури и скептична кон лириката 
на берачите на памук. Но, не се вели 
залудно дека покрај талент и среќа, 
за успех е потребно да имате вистин
ска личност во право време. За Би Би 
Кинг тоа беше Френк Синатра. Нескро
тливиот Френки Бој, Кинг го сметаше 
за крал на блузот и му овозможи да 
настапува во голем број клубови во 
Вегас. Би Би го искористи тоа, се вивна 
во височините на блузот и стана не
гов крал. Друга шанса му дадоа и бри
танските рокери. Иако од почетокот 
беше дистанциран од новиот правец 
рокенрол, инкорпорираше стилски 
детали во својата музика од раните 
рокери, како што се Литл Ричард и 
Фатс Домино. Покрај тоа, тој свиреше и 
на комеморативната приредба за Мар
тин Лутер Кинг, заедно со рокреволу
ционерот Џими Хендрикс. Во 6тите 
години англискиот рок апсорбираше 
многубројни блуз стандарди и од овој 
спој се родени ѕвездите Џеф Бек, Џими 
Пејџ, Ерик Клептон, кои се колнеа во 
блузлегендата Би Би Кинг, за кој велеа 
дека е нивни инспиратор и ментор. 
Сето тоа го зголеми интересирањето 
на светската јавност за блуз и во на
редните децении Би Би настапуваше 
на сите светски меридијани, со сите 
најголеми музички ѕвезди. По смртта 
на Џон Ли Хукер Хаулин Вулф, му оста
на титулата на единствен жив носител 
на духот на делтата на Мисисипи – ко
левката на блузот. Ја заслужи со голем 
број хитови, како што се: „You Know 
I Love You“, „Woke Up This Morning“, 
„Please Love me“,   „Yоu Upset me baby“, 
„Sweet little Angel“, „When Love Comes 
to Town“, и многу други.

Од страна на читателите, критичари
те и медиумите „Guitar Player“ повеќе 
години по ред е прогласуван за најдо

бар блузгитарист на светот, надми
нувајќи ги на таа листа и великаните 
на џезгитарата како што се Чет Ет
кинс, Ал ди Меола, Џеф Бек и Бади Гај, 
а на ранглистата на „Ролингстоунс“ 
за најдобри гитаристи на сите вре
миња е рангиран на високото трето 
место, веднаш зад Џими Хендрикс и 
Двејн Олман. Има добиено 15 награди 
„Греми“. Во 1987 година е примен во 
Рокенролкуќата на славните, а во 2014 
година и во Куќата на славните R&B 
музичари. Судбината сакаше Кинг да 
ги надживее сите свои идоли и колеги: 
од Патон, Џонсон, Вотерс, преку Вулф 
и Рид, до Ли Хукер, и со свои очи виде 
како музиката родена на полињата па
мук достигнува до незамисливи висини 
на почит. Кога излегуваше на сцената, 
го дочекуваа со овации. А кралот како 
крал, целиот живот најмногу од сѐ са
кал коцка, жени, храна и блуз. Затоа и 
избрал да живее и да умре во Лас Вегас, 
градот на пороците, забавата, среќата 
и тагата. Инаку, познат вегетаријанец 
е и никогаш ниту пиел алкохол ниту 
пушел цигари. Беше сопственик на 
блузклубови во Мемфис, Лос Анџелес 
и во Њујорк, а поседуваше и пилотска 
дозвола и управуваше со воздухоплов. 
Се женеше двапати, во 1946 со Марта 
ли Дентон и во 1958 година со Су Керол 

Хал. Има 15 деца и повеќе од 50 внуци. 
Често велеше дека во 15 пригоди исто 
толку жени му рекле, тие или Лусил, а 
тој секогаш ја избирал Лусил и никогаш 
не се покајал.

Познат е по тоа што не сакал во исто 
време да пее и да свири, па така развил 
техника меѓу него и гитарата Лусил, 
наречена „call and response“, која се 
состоела во тоа што прво ќе отсвири 
неколку тактови, па потоа со препо
знатлив длабок глас ќе отпее некол
ку стихови. Во една пригода објаснил 
како ја создава својата музика: „Кога 
пеам, свирам во главата. Оној момент 
кога ќе престанам да пеам во реалнос
та, пеам свирејќи ја песната на Лусил. 
Инаку, му беше потребен само еден 
вибрирачки тон на гитарата Лусил 
за да разнежни кое било срце. По него 
блузот се препознаваше и многу по
далеку од блуз заедницата. Неговиот 
блуз беше музика која ги спојува ра
доста и тагата, љубовта и страста, цр
ните и белите, Американците и Евро
пејците. Беше виртуоз и модерен блуз 
минималист, на кој му беа потребни 
само петшест тонови од блуз скалата 
и неговата гитара Лусил и да создава 
блуз уметност, прифатена и запаме
тена засекогаш. Неговиот начин на 

свирење е фасцинантен и неповтор
лив. Свиреше лежерно и отпуштено. 
Неговата музика беше јака и моќна 
музика, која луѓето ги одместуваше од 
своето тежиште. Неговиот блузриф 
на гитарата беше единствен, ориги
нален и неповторлив. Тој го чувству
ваше блузот подобро и појако од кој 
било друг на светот. Би Би Кинг беше 
вистински уметник, кој господареше 
со секој дел од тоа што го работеше. 
Најверојатно има и поголеми магио
ничари на гитара од него. Но, доколку 
се организираше натпревар, што може 
да се направи само со една нота, Би Би 
сигурно би победил. Тоа е и суштина
та и главната есенција на неговиот 
музички и свиречки дар. Всушност, 
чујте ги  „How Blue Can You Get“ и „The 
Thrill is Gone“ и сѐ ќе ви биде јасно. До 
последен здив, во 90тата година од 
животот гледаше филмови, читаше 
книги и свиреше гитара. Беше и ос
тана човек кој не само што свиреше 
блуз, туку и живееше блуз. Со своето 
умеење и шарм ги обележи и 20 и 21 
век, како врвен блузуметник. Многу 
од нас, љубителите на блузот, можеме 
само да замислиме како само звучи 
тој неверојатен блуз кога конечно на 
иста бина се најдоа Мади Вотерс, Џон 
ли Хукер и Би Би Кинг. �

Блузот е најчудната музика 
што некогаш сум ја слушнал.

в.К. Хенди

БРенД кОнЦеПти 
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СтРАНцИ ВО МАкеДОНИјА

јакуб муњко е танчaр  во „Скопје танцов театар“, своето 
образование го завршил во Скопје танцова академија. пет 
години веќе живее и работи овде.  за македонскиот народ 
вели дека е најспонтаниот народ што некогаш го има сретнато. 
Ги сака македонската музика, храна, а за охрид вели дека е 
единствениот град во кој имал можност да види како планината 
и езерото се прегрнуваат.  зборува македонски јазик, а за 
„република“ открива дека неговите идни планови се да остане 
да живее овде бидејќи, како што вели, овде веќе  има свој дом

Пишува | Кристина Николова - Кузмановски

Јакуб од Полска е 
Јакуб од Берово

� кога првпат дојдовте во Македо-
нија?
јАкуБ: Првпат во Македонија дојдов 
во февруари 2012 година. Танцот 
беше причината поради која дојдов 
во оваа земја. Од малечок танцувам, 
иако прво почнав да студирам нешто 
што воопшто не е поврзано со танцот, 
сепак кога нешто сакаш толку многу, 
на крај ја остваруваш и својата цел.

Почнав да студирам бугарска фило
логија и преку студентска размена 
отидов во Пловдив, таму, пак, се срет
нав со танцот, почнав да играм. Кога 
се вратив во Полска, всушност преку 
сплет на околности деканот од мојот 
факултет дозна дека сум танчар, па 
преку контакти со ЕСРА овде се случи 
да дојдам и да продолжам со моја
та прва љубов , танцот и, секако, да 
го работам и учам тоа што го сакам. 
Планираните неколку месеци, сега се 
веќе пет години живот овде.

� Доаѓате од земја со поинаква тра-
диција и култура од Македонија, 
беше ли тешко да се навикнете  на  
начинот на живот овде?
јАкуБ: Овде не е тешко да се навикнеш 
на нов начин на живот. Мене единстве
но нешто што и денес ми е тешко да 
го прифатам е тоа што овде луѓето 
прават сѐ пет до 12. Кај нас точноста 
е многу важна. Ние правиме план како 
ќе се одвива еден цел ден. Додека тука 
сѐ се прави спонтано. Јас сум навикнат 
секогаш секаде да стигнувам навреме. 
Иако не е тоа нешто многу, сепак смета 
дека ако се почитува нечие време, ра
ботите ќе се одвиваат порелаксирано, 
без тензии и брзање.

Што се однесува до тоа кој повеќе 
знае за својата традиција тоа, секако, 
е македонскиот народ и, навистина, 
тоа е нешто што многу ми се допаѓа 
овде. Тука кој човек и да го сретнеш, 
веднаш, во пет минути, ќе ти каже кои 

историски места да ги посетиш, која 
традиционална храна да ја пробаш, 
каде најубаво ќе си поминеш. Додека 
кај нас тоа не е случај. Не знае секој за 
традиционалните јадење на Полска 
или, пак, што е тоа што, навистина, 
треба да го видите, а е белег на др
жавата. Вие на тој план сте многу 
подготвени.

� кое е Вашето мислење, каков е ма-
кедонскиот народ, знае ли да подаде 
рака кога е потребно?
јАкуБ: Мене ми се случи да ми по
могнат луѓе овде без да очекуваат 
нешто за возврат. Но, тука јас лично 
имам малку поинакво мислење од тоа 
што многу често знае да се слушне за 
луѓето овде. Искрено, ако во Македо
нија престојуваш на пократок период 
ќе бидеш пречекан навистина убаво 
и домаќините ќе се потрудат да го 
дадат од себе својот максимум за да се 
чувствуваш најудобно. Но кога треба 

да останеш на подолг период, тогаш 
работите се менуваат, барем моето 
искуство беше такво. Што не е нешто 
на што треба да се забележи, сепак 
секој има свој живот, но доаѓаш до 
момент кога треба да се размислува 
како понатаму, како сега да се снај
деш сам  ако сакаш да продолжиш 
да живееш во Македонија. Кај нас, на 
пример, е сосема обратна ситуација, 
ние не сме толку гостопримливи на 
почетокот и работите ги примаме 
со резерва, но кога ќе воспоставиш 
цврста врска со некого, тогаш тоа 
останува трајно пријателство. 

� Што е тоа што, како на човек што 
доаѓа од друга земја, Ви остави 
најголем впечаток за животниот 
стил овде?
јАкуБ: За мене на почетокот беше 
неразбирливо како луѓето помину
ваат толку време во кафебарови, 
но сега тоа веќе ми се допаѓа. Тука 
луѓето го слават времето што го по
минуваат заедно. Или, на пример, 
кога се оди во кафеана, тоа е толку 
убав момент.  Кога се планира тоа 
треба да си подготвен да не плани
раш нешто по тој настан бидејќи не 
се знае до кога ќе останеш. Храната, 
музиката... навистина е убаво што 
луѓето се секогаш ведри, јас дури и 
потпевнувам, иако не ги знам песни
те, сепак уживам во музиката и во 
атмосферата. Кај нас во Полска го 
нема тоа. Кога одиш во ресторан 
мислиш само што ќе јадеш и тука сѐ 
завршува. Спонтаноста е тоа што, 
исто така, многу ми се допаѓа во оваа 
земја, а сметам и дека тоа што имате 
навистина убава клима ве прави да 
бидете и поведри луѓе.

� колку имате време да ја истражите 
Македонија?
јАкуБ: За жал, не сум ја прошетал Ма
кедонија толку колку што би сакал. 
Но сум бил во Велес, Штип, Битола, 
Охрид... Нема да сум прв што ќе го 
каже ова, но Охрид ми се допаѓа мно
гу, ме потсетува на полското море. Да 

пливаш во чиста бистра вода и пред 
тебе да гледаш планина со снег е, на
вистина, прекрасно доживување. Во 
Полска за да си дозволиш нешто такво 
треба да патуваш со километри. Вие 
имате многу убава природа, Матка, 
Водно, Козјак се места со единствена 
приказна. Не е потребно да имаш про
фесионален апарат за да ја доловиш 
убавината што ти ја нуди природата 
во оваа земја. 

� Ви се допаѓа ли македонската тра-
диционална кујна?
јАкуБ: Пред некое време имав двајца 
пријатели од странство, јас се потру
див да им понудам сѐ што знам дека 

е македонски специјалитет. Шопска 
салата, ќебапи, сирење во фолија, 
таратур, ајвар, амфора. Ми се допаѓа 
што во Македонија храната е при
родна. Тоа што ќе го видите на Зелен 
пазар, подоцна истото ќе го сретнете 
и во ресторан. Ракијата и белото вино, 
исто така, се одлични. Вотката овде 
не е убава, но затоа имате многу уба
во бело вино. Морам да нагласам, тука 
е благодат да се живее, имате здрава 
храна, евтина и, навистина, вкусна.

� Зборувате македонски јазик, беше 
ли тешко да се научи?
јАкуБ: Јазикот го научив преку ко
муникацијата со луѓето. Иако го 
учев и за време на моите студии во 
Полска. Го гледавме „Пред дождот“, 
„Балканкан“, ја слушавме Калиопи, 
Тоше Проески... Но комуникацијата, 
посебно со децата што ги тренирав 
пред две години, многу ми помогна. 
Кога ќе згрешев некој збор веднаш 
ме коригираа. Во театарот каде што 
имам соработка со моите колеги на 
многу високо ниво, учам, слушам 
како се зборува и така го научив ја
зикот.  Пријателите најчесто знаат да 
ме наречат и Јакуб од Берово бидејќи 
кога не знам некој збор како точно се 
изговара на македонски јазик, ме пра
шуваат дали сум од Берово бидејќи 
поради начинот на кој сум го кажал 
зборот личел на беровскиот, па затоа 
низ шега сѐ уште знаат да ми кажат 
дека мора да го посетам овој град.

� кое е Вашето мислење за маке-
донската публика, се почитува ли 
Вашата работа?
јАкуБ: Многу ми е мило што на „Танц
фест“, кој заврши во април, а мене ми 
беше петти по ред, навистина, имаше 
многу публика, дури и луѓе што дојдоа 
од други држави. Но, сепак, сметам 
дека публиката треба повеќе да го по
читува тоа што се прикажува пред неа. 
Телефоните и „Фејсбук“ не се дел од 
театарот и од претставата. Во Полска, 
на пример, е празник кога си во театар, 
се внимава на облеката, однесувањето, 
едноставно театарот е место каде што 
треба да се чувствувате убаво, важно.

� кои се Вашите планови, останувате 
ли во Македонија?
јАкуБ: Јас, навистина, ја засакав Ма
кедонија и сакам да останам овде. 
Имам девојка, свој двор, куче, работа, 
пријатели. Засега сѐ се движи кон тоа 
дека треба да останам тука. Сепак, 
ќе видиме што ќе донесе текот на 
животот. �
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Сите го знаеме храбриот јунак на олива, кој се храни со 
многу спанаќ, за приказната да ви стане  реалност посетете 
го познатото село каде што „живее“ попај морнарот, еден 
од омилените анимирани ликови на сите генерации. Станува 
збор за забавен парк, а селото уште е наречено „Сладок рај“

Поинакво доживување во земјата на Попај Морнарот

Сакате да патувате, а не знаете 
каде – одличен избор ќе направи
те ако ја изберете Малта. Остров

ската држава сместена во центарот на 
Медитеранот веднаш ќе ве плени со 
својата безвременска убавина. Уште 
повеќе што на располагање ви стојат 
евтини авиолетови, а и самото сместу
вање е со прифатливи цени за наши 
услови. Привлечни услови нудат и 
туристичките агенции.

Maлта е мала и густо населена остров
ска држава, која ја сочинува архипе
лаг во средината на Средоземно Море. 
Трите најголеми и населени острови 
се: Малта, Гозо и Комино, додека пома
лите како Филфа, Коминото се нена
селени. Иако Малта геофизички е дел 
на Северна Африка (лежи на африкан

ската континентална плоча, на југ од 
Сицилија, источно од Тунис и северно 
од Либија) ова земја геополитички се 
наоѓа во Јужна Европа. Малтешкиот е 
единствениот семитски јазик од афро
азиската група јазици што се говори во 
една европска држава. Малта е членка 
на Комонвелтот, а од 1 мај 2004 година 
членува и во Европската унија. Како 
најмала по површина и по број на на
селение во таа организација.

Оваа земја претставува една од најин
тересните дестинации бидејќи важи 
за место со мистично, средновековно 
минато. Нејзината преубава престол
нина Ла Валета е градтврдина во кој 
се крие целата историја од крстонос
ните војни,  голем број преубави пала
ти и цркви. Благодарение на благата 

клима, убавите плажи со чисто и бист
ро море, како и богатата историја, 
Малта претставува магнет за тури
стите. Меѓу нив е катедралата „Свети 
Јован“ од 1572 година, која е и црква 
на витезите. Покрај „витешката“ црк
ва во Валета се наоѓа и поранешната 
резиденција на витезите, а денес тука 
е претседателот на владата. Во па
латата, пак, на Големиот мајстор од 
1571 година денес е сместен парла
ментот. Во Валета се наоѓа и еден од 
најстарите „живи“ театри во Европа, 
театарот Маноел, кој го носи името 
по големиот мајстор што го основал.

Овој остров е полн е со изненаду
вања. Од една страна ќе ве дочекаат 
11 мегалитски споменици, кои спаѓа
ат меѓу најстарите во Европа, а од 
друга страна – британски градби и 
модерни летувалишта и арапското 
влијание, кое се огледува во градбите 
и во гастрономијата.

Малта нема езера ниту реки, но, се
пак, 50 проценти од нејзината почва е 
обработлива. Слатка вода на островот 

се добива со преработка на солената 
морска вода.

Во Малта таканаречениот културен 
туризам има најголемо влијание. По 
број на културноисториски споме
ници Малта е прва земја во светот, а 
на 400 илјади граѓани има дури 360 
цркви. Покрај фасцинантните пала
ти во кои некогаш живееле витезите, 
тука е „Градот на тишината“, Мдина, 
каде што живеат 28 аристократски 
семејства, потомци на витезите, но и 

катакомбите во местото Рабат каде 
што некогаш престојувал свети Павле.

Постојат многубројни скриени плажи, 
најголемата песочна плажа на Малта е 
плажата Мелича за која се верува дека 
е една од најдобрите плажи на целиот 
Медитеран. Кога ќе дојдете во Мал
та, прво што ќе забележите се куќите 
изградени од варовник, единствен 
градежен материјал, а претставува 
заштитен знак на островот. Овој камен 
на сонце ја менува својата боја од бела 
во бледожолта и се стврднува. Малта 
е земја со многу убавини, но ако нема

те доволно време за истражување на 
островот можете тоа да го направите 
со обиколка со туристички автобус. 
Има многу места од каде што се поаѓа 
и со аудиоводач ќе дознаете интересни 
факти и притоа ќе ги обиколите пого
лемиот дел од значајните локации. Во 
билетот е вклучено и разгледување на 
заливите, така што ќе имате можност 
да ги видите и најзначајните приста
ништа на овој остров.

За Малта сѐ уште важи и изреката: 
„Посетете ја Малта и нема да оста-
нете гладни“. Ќе уживате во свежите 
локални сезонски производи и во вкус
но подготвените морски плодови. Не 
пропуштајте да ги пробате и пикант
ните колбаси, кои ќе ви откријат еден 
поинаков вкус.

Од местата што ќе ви остават многу 
убав впечаток е и градот Слима. Тоа е 
модерен град и престижна туристич
ка дестинација. Заливот Св. Џулијан е 
едно од поживите места и е секогаш 
полн со млади туристи, но и со сите тие 
што сакаат активен одмор во текот на 
денот и на ноќта.

Сите го знаеме храбриот јунак на Оли
ва што јаде многу спанаќ, а за приказ
ната да ви стане  реалност посетете 
го познатото село каде што „живее“ 
Попај Морнарот, еден од омилените 
анимирани ликови на сите генерации. 
Станува збор за забавен парк, а селото 
уште е наречено „Сладок рај“.

Топлата медитеранска клима, преде
ли што засекогаш се паметат и бурна
та историја, ја сместуваат Малта на 
посебно место во Европа. Во земјата 
речиси нема криминал, па оттаму е 
јасно како од година во година таа 
е сѐ поатрактивна за туристите од 
секаде во светот. �
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И оваа се зо на те ксас 
јак на та вне су ва све
жи на пре ку раз лич
ни те но ви мо де ли. Но, 
таа е поз на та по тоа 
што е при јат на за но
се ње и мо же да се ком
би ни ра со се кој стил.

Ко га се во пра ша ње 
трен до ви те, те ксас 
јак на та е ед но од ре
тки те па ри чи ња об
ле ка што ни ко гаш не 
из ле гу ва ат од мо да.

Оваа про лет таа се вра
ти на го ле ма та сце на 
и ста на ед но од нај по
пу лар ни те па ри чи ња 
об ле ка. Освен де вој ки
те што не гу ва ат мал ку 
отка чен и ро кер ски 
стил, оваа про лет те ксас 
јак на но сат си те.

Те ксас јак на та е со вр
ше на за топ ли те де но ви 
би деј ќи е лес на, а, се пак, 
до вол но топ ли за да нѐ 
за шти ти од студ за вре
ме на про лет ни те ве че
ри ко га тем пе ра ту ра та 
мал ку ќе се спу шти. 
Мо мент но се мно гу по
пу лар ни свет ли те ксас 
јак ни со ин те рес ни мо
ти ви, из ве зе но цве ќе и 
раз ни нат пи си. Се но сат 
и мо де ли од 80ти те го
ди ни на ми на ти от век, 
кои се пре го ле ми. �
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АТРАКТИВНОтРеНД

и оваа се зо на те ксас јак на та 
вне су ва све жи на пре ку раз
лич ни те но ви мо де ли. но, таа е 
поз на та по тоа што е при јат на 
за но се ње и мо же да се ком би
ни ра со се кој стил

Со вр ше ни мо де ли на те ксас јак на за про лет ни те де но ви

Те ксас јак на та е ед но од нај по пу лар ни те 
па ри чи ња об ле ка за по топ ли те де но ви. 
Кла сич на, без вре мен ска и ед но став на, те

ксас јак на та се ко гаш би тре ба ло да би дат прв 
из бор за про лет ни те де но ви. Од ед но став ни те 
ли нии кои го кра сат неј зи но то пре поз нат ли во 
кла сич но ли це до но ви те си лу е ти инс пи ри ра ни 
од мо мент ни те трен до ви, те ксас јак на та мо же 
да би де од не бес но си на до не о че ку ва но свет
ла бо ја. Не кои мо де ли се укра се ни со из ве зе ни 
мо ти ви или по пу лар ни до да то ци.
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ПОД ГО тВе те  
ГО Ва ше тО  
Ми ле ни Че За  
ВОД ни лу ДО Рии
Ле то то ни е на пра гот. Тоа зна чи де ка 
е вре ме за во да, сон це и за смеа. Ако 
се под го тву ва те за ле тен од мор, а ќе 
ве при дру жу ва и ва ше то ми ле ни че, 
то гаш при ме не те ги овие со ве ти за 
без гриж но ужи ва ње под сон це то

не за бо ра вај те де ка не се си те 
ку чи ња на да ре ни пли ва чи
Не прет по ста ву вај те де ка ва ше то ми
ле ни че ќе поч не да пли ва штом ќе го 
фр ли те во во да. Тоа, мо же би, ин стин
ктив но ќе поч не да вес ла со но жи ња та, 
но тоа не зна чи де ка дол го ќе оста не 
да пло ви над во да. За тоа, по сте пе но 
при вик ну вај те го на во да та поч ну вај ќи 
од по ма ли кон по го ле ми дла бо чи ни. 

ин ве сти рај те во ква ли тет на 
гу ма за пли ва ње

на у че те го ва ше то ку че да  
из ле гу ва од во да
Исто ка ко се којд нев ни те лет ни ма ки на 
кој на чин да ги из ва ди те де ца та од во да, 
овој со вет се од не су ва на из ле гу ва ње то 
од ба зен. Вни ма тел но и тр пе ли во по
ка же те му на ва ше то ми ле ни че ка ко да 
из ле зе од во да та, кол ку по вто ру ва ња 
и да се по треб ни.

Се ко гаш имај те све жа  
во да при ра ка
По тру де те се да не му доз во ли те на 
ва ше то ку че да ја пие во да та од ба зен 
и се ко гаш со се бе но се те во да за да не 
де хи дри ра.

За шти те те го ва ше то  
ми ле ни че од же шти на
Не пра кти ку вај те дол ги про ше тки не
за шти те ни од сон це то. Же шко то вре ме 
мо же да пре диз ви ка топ ло тен удар. �

аФРиканСка 
теМЈанушка
Африканската темјанушка е убаво 
собно цвеќе, лесно е за одгледу-
вање и се користи како декоратив-
но цвеќе во ентериерот

Taa достигнува висина од 15 сантиме
три, има месести, влакнести листови со 
темнозелена боја, со долга лисна рачка, 
која расте од коренот. Цветот е соцве
тие, на една рачка има повеќе цветови 
со пет венечни листови со тиркизна 
боја што се прелева кон виолетова.

Денес има африкански темјанушки со 
разни бои на цветовите. Белата темја
нушка, по некое време, на рабовите 
на венечните листови ќе почне да ја 
менува бојата во изворната виолетова. 
Со малку повеќе внимание ќе цвета ре
чиси преку целата година, а најмногу во 
летниот период. Задолжително отстра
нете ги прецветаните цветови за да 
ја стимулирате да цвета што подолго.

Африканската темјанушка има плиток 
корен и поради тоа треба да се одгле
дува во плиток сад, при што листовите 
формираат поширока розета. Африкан
ската темјанушка бара умерено топло 
место со најниска зимска температура 
од 15 Целзиусови степени. Се размно
жува со семе во пролет, со режени дело
ви од листови што брзо ќе се ожилат, за 
три до четири недели, или со делба на 
коренови израстоци во секој период од 
годината. Приближно за осум месеци 
темјанушката ќе процвета.�

Магични и урбани – 
дозволете си вечера 
со поглед на Њујорк

Студиото „Холрол“ од Укра
ина дизајнира интересни 
завеси. Всушност, овие за

веси, направени од црн филц, 
имаат намена на ролетни за 
прозорци. Претставуваат од

личен контраст меѓу светли
ната и сенките. Со нив секој 
прозорец може да се претвори 
во урбан пејзаж од Лондон или 
Њујорк. Модерно, практично и, 
навистина, оригинално.

www.republika.mk44 петок, 26 мај 2017 година www.republika.mk 45петок, 26 мај 2017 година



П о учес тво то на Европ
ско то пр венс тво, кое 
се одр жа овој ме сец во 

Ко а че ли, Тур ци ја, од ка де што 
на ши те ре пре зен та тив ци до
не соа сре брен и брон зен ме
дал, Не сто ров ски за „Ре пуб ли
ка“ го во ри за тур ни ри те што 
сле ду ва ат и за ам би ци и те за 
на стап на нај го ле ми от спорт
ски на стан, Олим пи ски те игри, 
ка де што прв пат во 2020 го ди
на во То кио ќе би де вклу че но 
и ка ра те то.

 На по че то кот на овој ме сец 
на ста пи на европ ско то пр-
венс тво во ка ра те во тур ци ја. 
кол ку дол го се под го тву ва ше 

за овој на стап и кои се тво и те 
им пре сии од не го?
Не СтО РОВ СкИ: За ова нат пре
ва ру ва ње со ре пре зен та ци ја та 
се под го тву вав ме во До јран. Пр
венс тво то по ми на до бро, мо же 
да се ка же де ка имав ме ус пе шен 
на стап и де ка до стој но ја прет
ста вив ме зем ја та, а и двај ца на
ши прет став ни ци од Тур ци ја се 
вра ти ја до ма со ме да ли.

 кои се нат пре ва ру ва ња та на 
кои ќе им по све тиш најм но гу 
вре ме за под го то вки и на кои 
ќе на ста пиш до кра јот на оваа 
го ди на?
Не СтО РОВ СкИ: Се ка ко, најм но
гу вре ме оваа го ди на по све тив 

на ова Европ ско пр венс тво би
деј ќи за 2017 го ди на ова бе ше 
нај го ле мо то нат пре ва ру ва ње. Се 
раз би ра, не ма да се ди ме со скр
сте ни ра це и овие ме се ци, па по 
лет ни от пер и од про дол жу ва ме 
со на ста пи во Свет ска та пре ми
ер ли га ко ја се одр жу ва пре ку 
це ла та го ди на.

 ка ра те то ми на та та го ди на бе-
ше офи ци јал но прог ла се но за 
олим пи ски спорт. Да ли ед на од 
тво и те це ли е да обез бе диш 
на стап на то кио 2020 и што ќе 
би де по треб но да ис пол ниш 
во прет стој ни от пер и од пред 
Олим пи ски те игри за да обез-
бе диш ме сто та му?

Не СтО РОВ СкИ: Се ка ко де ка по 
вле зот на ка ра те то во олим пи
ско то се мејс тво глав на цел се 
Олим пи ски те игри во То кио 
2020 го ди на. Искре но се на де
вам де ка ќе из бо рам нор ма за 
та му, ко ја сѐ уште не е 100 про
цен ти де фи ни ра на ка ко ќе се 
обез бе ду ва, ко неч ни от на чин 
ќе се знае во  ме сец. Единс тве
но што за се га е поз на то де ка ќе 
има три олим пи ски ка те го рии 
и де ка во нив, нај ве ро јат но, ќе 
на ста пат са мо по 10 нат пре ва
ру ва чи во се ко ја ка те го ри ја. Тоа 
зна чи де ка ќе има огром на кон
ку рен ци ја и, спо ред ме не, се кој 
што ќе ос тва ри нор ма ќе би де 
се ри о зен кан ди дат за ме дал. Јас 

ќе да дам ма кси мум за да ја ос
тва рам цел та, па се на де вам де
ка ќе ус пе ам да из бо рам нор ма.

 ка ко спор тист што и има 
до не се но по ве ќе ме да ли на 
Ма ке до ни ја, кои се це ли те 
кон кои се стре миш се га и 
да ли, мо же би, има не што на 
спорт ски план што ти оста-
на ло не ис пол не то во тво ја та 
до се гаш на ка ри е ра?
Не СтО РОВ СкИ: Во мо ја та 
спорт ска ка ри е ра и во мо ја та 
риз ни ца на ме да ли ми не до ста
су ва ат уште ме дал од Свет ско 
пр венс тво и од Олим пи ски те 
игри. Ка ко што спом нав, на пор
но ќе ра бо там за да ги до да дам 

Мар тин Не сто ров ски ве ќе не кол ку гoди ни е стан дар ден член 
на ма ке дон ска та се ни ор ска ре пре зен та ци ја во ка ра те, а освен 
брон за та што ја до не се од Европ ски те олим пи ски игри од Ба ку, 
во сво ја та ка ри е ра има осво е но го лем број ме да ли

Обез бе ду ва ње нор ма  
за Олим пи ски те игри е  
мо ја та след на цел
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МАР тИН Не СтО РОВ СкИ  
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и овие приз на ни ја во мо ја та 
ко лек ци ја.

 Мо же да се ка же де ка ка-
ра те то ста на еден од спор-
то ви те што на Ма ке до ни ја 
ре дов но ѝ но си ме да ли и ус-
пе си. Спо ред те бе, кол ка ви се 
ма ке дон ски от по тен ци јал и 
си ла во овој спорт спо ре де но 
со дру ги те зем ји со чи и што 
нат пре ва ру ва чи си се срет-
нал и што е по треб но да се 
сто ри за уште по ве ќе да се 
раз вие и да се по диг не сте пен 
по ви со ко во на ша та зем ја?
Не СтО РОВ СкИ: Мо же да се 
ка же де ка ка ра те то е еден од 
спор то ви те што на Ма ке до ни ја 
пос лед на ва де це ни ја ре дов но 
им но сат ме да ли од европ ски
те и од свет ски те пр венс тва. 
Ка ко ма ла зем ја има ме го лем 
по тен ци јал, што го по ка жу ва ат 
и ре зул та ти те. Во странс тво 
сме мно гу по чи ту ва ни би деј ќи 
го ле ми ве ле си ли, ка ко, на при
мер, Фран ци ја, Тур ци ја, Гер ма
ни ја со ми ли он ски бу џе ти и 
со про фе си о нал ни ти мо ви кои 
вклу чу ва ат кон ди ци ски тре
не ри, фи зи о те ра пе вти, ну три
ци о ни сти, ана ли ти ча ри итн., 
гу бат од ед на ма ла зем ја ка ква 
што сме ние.

Она што тре ба да се по до бри 
и на што тре ба да се ра бо ти е 
при ста пот кон си те спор то ви. 
Тре ба да се има по го лем ин те
рес око лу ус пеш ни те спор то ви, 
оние во кои на ци и те има ат та
лен ти ра ни спор ти сти би деј ќи 
не по сто јат ка ко спор то ви са мо 
фуд бал, ко шар ка и ра ко мет. Се 
раз би ра, има и мно гу дру ги.

На при мер, во др жа ви кои се 
го ле ми и до ка жа ни спорт ски си
ли, си те ре пре зен та тив ци што 
осво и ле европ ски или свет ски 
ме да ли, др жа ва та ги вра бо ту ва 
во спе ци јал ни еди ни ци или во 
по ли ци ја или во ар ми ја со си те 
бе не фи ции од кои глав на та е 
што тие се ос ло бо де ни од оде ње 
на ра бо та, ту ку нив ни те до го во
ри се да мо ра тој нат пре ва ру
вач да по ми не 56 ча са во са ла, 
а по за вр шу ва ње на ка ри е ра та 
од лу чу ва да ли ќе про дол жи да 
ра бо ти на ра бот но то ме сто. 
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� Иљо Марков–Малешевски ги  
ослободил Србија и Бугарија, но не 
успеал да ја ослободи Македонија

 Дедо Иљо малешевски, „последниот ма-
кедонски ајдутин“, револуционер, ајдутски 
и востанички војвода. Дејствувал, главно, 
во малешевијата. учествувал во секоја 
војна против османлиската Империја. 
Со македонски доброволци се борел за 
ослободување на Србија, а во Руско-тур-
ската војна за ослободувањето на Буга-
рија. По ослободувањето на Ќустендил во 
почетокот на 1878 година учествувал во 
востаничкиот продор во Пијанец. Со своја 
чета од 200 до 300 востаници учествувал и 
во Кресненското востание во 1878 година. 

 Иљо марков Поп-Горгиев – малешевски 
е роден на 28 мај 1805 година во Берово. 
До дваесеттата година живеел во своето 
родно место, а по кавгата со турскиот 
старешина, кој ѝ фрлил мерак на неговата 
сестра, Иљо марков заминал кај роднина 
калуѓер во Рилскиот манастир. во перио-
дот од 1830 до 1838 година работел како 
чувар и се сретнувал и со ајдуците кои 
барале засолниште во манастирот.

 откако  се оженил во 1838 година, Иљо 
марков се вратил во Берово. не можејќи 
да го трпи турскиот зулум во 1850 годи-
на, се скарал со беровскиот бајрактар 
мехмед, кој потоа за одмазда пукал од 
заседа и го ранил неговиот брат. По тој 
настан, Иљо марков ја зел правдата во 
свои раце и го убил турчинот,  а потоа 
избегал во планина. таму собрал мала 
дружина со која крстосува неколку години 
низ малешевијата, Пијанец и осогово, 
штитејќи го македонското население.

 Дедо Иљо бил во Сан Стефано кога во 
март 1878 година бил потпишан Сансте-
фанскиот мировен договор меѓу Руското 
Царство и отоманската Империја. Само 
неколку месеци подоцна, по Берлински-
от договор, многубројни турски војски 
повторно се враќаат во македонија. Бе-
рово останува под турска власт, а Дедо 
Иљо со семејството останува да живее 
во Ќустендил. За неговите заслуги на-
родното собрание му одобрува пензија 
од 220 лева месечно.

 Дедо Иљо не престанал да се интереси-
ра и да работи за слободата на македон-
скиот народ. Со својата чета учествувал 
и во Кресненското востание во 1878/79 
година, на десната страна на реката 
Струма. во 90-тите години на минатиот 
век, кога почнува активно дејствување 
на мРо во македонија и одринско, Иљо 
им помагал на револуционерите кои 
поминувале низ Ќустендил.

 Дедо Иљо станал легенда уште додека 
бил жив. одликуван е со повеќе ордени 
од страна на српската, руската и на бу-
гарската власт. умира во Ќустендил во 
1898 година. Погребан бил со највисоки 
почести во присуство на многубројни 
пријатели и приврзаници. Целиот град 
излегол да се прости со последниот 
прочуен ајдутски војвода.

ВремеПлоВ

д В О г л е д

ДРжаВа ДаВаМ,  
аЈВаР не ДаВаМ!

� „Хелоу, ај ем мандатар! Мандатар 
де, лајк прајм министер, де, сејм 
шит! Не, немојш шит на маса“ се 
спрема Зоран додека оди на вечера 
со регионалните премиери и евроко
месарката Могерини.

� „Шо прво да направам? Ного неоз-
билност с’с тва Шо прааш, Дек си, 
Арен ли си? Ај шо ќе се поздравам 
с’с федерика, и рака ќе и цунам, ев-
ропски, а с’с кој прв да се поздравам? 
Александар ми е лут, мож и рака да не 
ми пуште. Ама сега ќе јааме и после ќе 
е претседател, нема шо да го мислум. 
И овој Иса, толку од него, шо го... А кој 
и да е по него, еди ќе ми среди. еди е 
стар френд, ама сеј мирен Зоки сеа, да 
не биде ептен нападно пред Душко. 
тој е сега натоец, мож’ќе треба кај 
него прв да оом?“ кова тој стратегија.

� „А шо да оом директ, на пример, 
‘Шо бе саа почнааме веднага сас со-
биранка? Сас струмичане е све ного 
неозбилно, не се срамуви. А тва шо 
викате; ќооме ли у Струмица бе, чуш-
ки и френки има бунела да играе нон-
стоп’. Па ако некој стане, на пример 
Александар за това шо го кажах, ќе 
кажам  ‘Не писки бе Аце, дек ќе оош, 
сакал нејкал ке се научеш на Зоки’... 
Мож ќе упале!? Не, бе... А и ја шо се 
срамувам, па ја сум мандатар! Нема 
за чушки и френки да се распраам 
вака наѕунѕуфан. Момичката феде-
рика ме кани, таа нека му ја мисле. ја 
најарно ќе оом, ќе јаам, ќе си м’чам, 

па ќе оом вонка. И никако бунела сас 
десна не се држе! На това мисли, на 
бунела, бунела во лева! И филии не 
се гризат!“ се храбрел во себе.

� „МОРе ЗНАМ“, воскликнал во себе, 
„Па сите ја знаат цеца, а само на 
мен момичката ми рече премиер ќе 
бииш! На това никој нема шо да ми 
каже! Само ја с’м правио, сите друзи 
се- нула. А, ако може федерика само 
сас мандат да ме кани сеа, утре ќе ме 
кани за еврокомесар без да улегнам 
у еу? Ќе јаам и веднага на цеца ќе 
и се јавам!“

�Мај френд прајмминистер ту би Зајеф 
– го слушнал само гласот на Федерика– 
те поканив тука, пред сите да ветиш 
дека веќе нема да мешаш ајвар и 
дека ќе се откажеш од него во име на 
идните отворени врати на унијата и 
добрососедството со Словенија!

�ААА Не, ја држава даам, ајвар не 
даам! Сеј мирна ма. ја не сум мутав и 
кежаф карактер! За това не сум цр-
пнат! А и цеца ми рече „Премиер ќе 
бииш“ ама за ајварот никој нишо не 
ми кажа. Ни у платформа го нема! е 
да т”еем, Вице ќе ме отепа, т”еем и 
држава и унија... �

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

свртивниманието на одредени појави 
воопштеството. Секоја сличност со 

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

# 1 кг јунешки кременадли од врат

# 2 големи моркова

# 1 корен целер

# 1 корен пашканат

# 1 главица кромид

# 1 чешне лук

# 1 лажица путер

# 1 голем компир

# 1 лажичка сол

# малку црн пипер

# малку брашно

За додаток ви е потребно:

# 7 чешниња лук

# малку магдонос

# вински оцет и маслиново масло

# Кременадлите намачкајте ги со малку брашно и испржете 
ги. Со тоа ќе ги затворите порите и месото ќе биде повкусно. 
Потоа ставете ги да се варат околу еден и пол час.

# Кромидот, целерот, пашканатот и морковите исечкајте ги 
ситно. Додајте ги кромидот и лукот ситно исечкани, или из
рендани, и целиот зеленчук пржете го со малку путер.

# Кога јунешкото месо ќе биде готово, извадете го да се олади, 
а течноста процедете ја во тенџерето со зеленчук. Ситно ис
ечкајте голем компир за да даде густина на чорбата. Додајте 
сол и црн пипер.

# Оладеното месо иситнете го и вратете го во чорбата за заед
но да се вари околу 30 минути.

# За додатокот, лукот изрендајте го на најситната страна на 
рендето. Ситно исечкајте го магдоносот, измешајте ги и додај
те оцет и маслиново масло. Без овој додаток не бива чорба!

# Сервирајте во чинија и прелејте со додатокот. Внимателно, 
има многу лук!

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:

СО вЕт:  Ако сакате погуста чорба, може да запржите 
малку брашно со зеленчукот.

телешка чорба  
за трезнењE
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