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ВоВед

Предавничката влада се брани  
од народот со специјалци

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

„нов жИвот“ со ПенДРеК—ДемоКРатИја

Додека предавникот Зоран 
Заев ја најавуваше тиран-
ската влада и ја читаше 

програмата полна со лаги и со 
неостварливи желби од собра-
ниската говорница, надвор пред 
Собранието го чуваше армија од 
полициски специјалци вооруже-
ни до заби. Првата слика од „но-
виот живот“ што ни го наметнаа 
странците точно кажува како е 
инсталирана оваа власт и за чии 
интереси ќе работи. 

Кога Македонија би добила на-
родна власт, а не тиранска, из-
бирана и составувана во туѓи 
држави, пред Собранието ќе 
имаше народ со цвеќиња, место 
специјалци со пушки и борбени 
возила. Со оглед на тоа дека мно-
зинството одби по брза постап-
ка да распише локални избори, 
станува јасно дека од истите тие 
граѓани од кои денес се брани со 
полиција, предавникот Зоран 
Заев ќе се крие во текот на це-

лото свое владеење и нема да 
се појави на избори сѐ додека 
остатоците од „дип стејт“ и од 
Соросовите инсталации во Бри-
сел имаат моќ да го држат „на 
безбедно“ од гласачите. 

Значи, благодарение на глобал-
ните моќници, во Македонија 
почнува „нов живот“, во кој прво: 
му се одзема суверенитетот на 
народот, второ: власта им се до-
делува на квислинзите со точно 

утврдени задачи што треба да 
ги реализираат на краток рок 
и трето: се воведува режим на 
владеење во кој секој против-
ник на „реформите“, односно на 
разнебитувањето на државата 
ќе биде сурово казнуван. Тука 
влегуваат хајките против по-
литичките неистомисленици и 
медиумите што не се под капата 
на СДС и на Сорос. Покрај сите 
криминални дејства и насилни 
сценарија што беа применети од 
„дип стејт“, квислинзите од СДС 
и од Соросовите платеници за 
уривање на легално избраната 
власт, аболираниот криминалец 
Зоран Заев имаше лице од собра-
ниската говорница да порача:

� „Ќеработимечесноипосве-
тено,исклучителнозапотре-
битенаграѓаните“.

Лицемерно до коска, како што 
знае само тој и како што му при-
лега. Во „новиот живот“ ќе се 
навикнеме на хипокризијата, 
а, можеби, и ќе ни ја наметнат 
како морална норма. Непосред-
но пред устоличувањето на оваа 
тиранско-соросовска власт, ќе 
остане забележано дека насил-
но устоличениот претседател 
на Собранието, Талат Џафери, 
продолжи да ги крши Уставот 
и законите водејќи ја седницата 
на албански јазик. Пратеници-
те од СДС немаа ништо против 
кршењето на Уставот, но имаа 
против барањето за итно гла-
сање за нов термин за одржу-
вање на локалните избори и 
за продолжување на мандатите 
на градоначалниците и на со-
ветите. За потсетување, пред 
само три недели Заев вети дека 
локални избори ќе има на 15 
октомври и ќе бидат распиша-
ни во најбрз рок. Ништо ново од 
Заев, кој лани двапати бегаше 
од избори, сѐ додека странци-
те не му организираа изборен 
инженеринг. 

Неговиот говор во кој изнакажа 
еден куп небулози и даде исто 
толку лажни ветувања, сигурно, 
еден ден ќе најде место во некои 
учебници каде што ќе се изучува 
шизофреничното владеење на 
„реформаторот“ Заев. Меѓу дру-
гите, ќе издвојам само неколку:

�„Ветувамдекаќебидампре-
миернаситеграѓани,безраз-
ликадалистегласалезамоја-
тапартија,нобарампочит“.

Секој нормален човек е свесен 
дека почитта се заслужува. Почит 
најмалку може да бара амнести-
ран криминалец и предавник на 
својот народ. За овие злодела се 
добива само јавен презир и за-
творска казна. Јавниот презир 
веќе го доби, а затворот го чека. 
Но, сѐ во свое време.  

� „Посебноќепосветимевни-
маниемладитедаостанатида
работатвоМакедонија“.

Во лепезата ветувања исчезна 
тоа дека ќе ги врател тие 600.000 
граѓани што се иселиле од др-
жавата поради режимот. Ако 
случајно испуштил да го спом-
не повторно, јавно го прашувам 
кога да ги пречекаме повратни-
ците на аеродром? 

� „Најсериозна реформа ќе
бидетаавосудството“.

Судството ќе го реформираат 
двапати амнестиран крими-
налец во улога на премиер и 
„шумар“ во улога на министер 
за правда! За волја на висти-
ната, досегашниот директор 
на Државниот инспекторат за 

шумарство, Билен Саљији како 
министер за правда идеално ќе 
се вклопи во тимот стручњаци 
за реформи во судството заедно 
со Катица Јанева. 

� „Сеобврзувамедекаќеовоз-
можимесоодветнаупотреба
најазицитеназаедниците“.

Досега стопати вети дека по 
конечниот договор за форми-
рање влада меѓу коалициски-
те партнери ќе каже како ќе се 
реши проблемот со употребата 
на албанскиот јазик без да се 
прекрши Уставот и исто толку 
пати одби да го направи тоа. 

Во меѓувреме, видовме како 
на седницата за избор на вла-
да незаконски инсталираниот 
претседател на Собранието, Та-
лат Џафери, го прекрши Уставот 
обраќајќи се на албански јазик 
од претседателското место во 
Собранието, а Заев и пратени-
ците на СДС го оценија потегот 
како „соодветен“.

� „Јассумубеденвокапаците-
тотнапарламентарнотомно-
зинство,восогласностсотоајас
сумубедендекаоваавладаима
четиригодишенкапацитет“.

Во чиј капацитет верува Заев? 
Во својот како амнестиран кри-
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миналец што е под истрага и за 
други кривични дела? Во капа-
цитетот на кадрите на ДУИ за 
кои тој самиот тврдеше дека се 
криминалци и дека против нив 
има обвинија за криминал? Во 
терористите што ги прифати да 
бидат дел од неговата реформска 
влада? Во капацитетот на својот 
тим, кој ги загуби сите избори 
досега? Или, можеби, во капаци-
тетот на амбасадорот Џес Бејли 
и на „дип стејт“? Можеби тие го 
убедиле дека најмалку четири 
години ќе го чуваат подалеку од 
народот, а може и повеќе? Лани 
видовме како Заев бегаше од 
народот сѐ до тој момент кога 
„чадорот“ му гарантираше успех 

преку изборен инженеринг. Бе-
гањето од локални избори е само 
повторување на сценариото од 
предвремените избори.  

Секој нормален човек и патриот 
се прашува до кога ќе имаат моќ 
да ги држат државата и народот 
под окупација и без право на 
одлучување? Веројатно додека 
не бидат поразени Сорос и „дип 
стејт“ во самата Америка и доде-
ка големите сили не се договорат 
за новата поделба на сферата на 
влијание на Балканот. До тогаш, 
сите противзаконски дејства ќе 
бидат регистрирани, а веднаш по 
уривањето на оваа квислиншка 
власт, сите штетни одлуки ќе би-
дат поништени. Сите прекршите-
ли на Уставот и на законите, пак, 
ќе мора да преземат одговорност 
за загрозувањето на национал-
ните интереси, на суверенитетот 
на државата и за одземањето на 
суверенитетот од народот. Ова 
мора да го имаат на ум сите се-
гашни и идни соработници  на 
оваа квислиншка власт. Од пра-
вдата нема да ги спасат ни Бејли 
ни Хоjт Ји ни Хан ни Могерини. � 

Сце на ри о то е вид ли во, пла нот е ду ри и прем но гу про ѕи рен. Стран ци те 
ќе го од вр зат и ќе се то и ќе нај дат на чин да се оби дат да го по тку пат 
гнев ни от на род за ра ди про ме на  на име то и на иден ти те тот. Тер кот е 
поз нат, го ка жа и За ев во Берн, де ка „не мо же Ма ке до ни ја да е во пра во“. 
Ако го ис пол нат, нај го ле ма жр тва ќе би дат ма ке дон ски от на род, име то 
и иден ти те тот. Да ли ќе се ис пол ни, за ви си од си те гра ѓа ни

актуелно

Пишува |  Наум Стоилковски

новавластза
променанаимето

ГНеВОТНАНАРОДОТЌеГОСМИРуВААТСОЛАГИ

А ко до вче ра при фа ќа ње то на ти-
ран ска та пла тфор ма во це лост 
бе ше гла вен ус лов на пар ти и те 

на ет нич ки те Ал бан ци од Ма ке до ни ја за 
ко а ли ци ра ње за ид но мно зинс тво, отка-
жу ва ње то на Али Ах ме ти од неа, ка ко 
неј зин пот пис ник, а са ми от се по со чу ва 
и ка ко неј зин тво рец, се га во оп што не из-
не на ду ва. Мно гу е ед но ста вен од го во рот 
на си те пра ша ња зо што и тој и Зи ја дин 
Се ла тол ку кру то се др жеа до неа, а кои 
се по ја ви ја во јав но ста.

Мно гу е ед но став но, би деј ќи при мар на-
та цел на стра те зи те од над вор бе ше да 

се со бо ри вла да та на ВМРО-ДПМНЕ. Таа 
е со бо ре на на си ла од над вор, за да мо же 
се га, по втор но ис си ле но, да го „за тво рат“ 
име то на ма ке дон ска та др жа ва, на ште та 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и со тоа да се 
от стра ни преч ка та за влез на др жа ва та 
во НА ТО. Тоа бе ше и е глав на та, при мар на 
цел на стра те зи те. Сѐ дру го, вклу чи тел-
но и ба ра ња та од пла тфор ма та, за нив е 
вто ро сте пе но.

Всуш ност, си лу ва чи те на др жа ва та, кои 
од над вор го во дат це ли от про цес, уви-
доа де ка ти ран ска та пла тфор ма мо же 
се ри оз но да ја спре чи гла ва та цел, со тоа 
што се ри оз но ќе ја вло ши по зи ци ја та на 
Зо ран За ев. Се ка ко, во прв ред, ја сфа ти-

ја се ри оз но ста на 80-днев ни те 
про те сти без пре кин од без број 
гра ѓа ни про тив пла тфор ма та; 
по тоа од ле ги тим на та де ба та 
во Со бра ни е то до бе скрај по све-
те на на ти ран ска та пла тфор ма, 
ка ко и од ре ак ци ја та на пре тсе-
да те лот на др жа ва та, Ѓор ѓе Ива-
нов. Сце на ри сти те сфа ти ја де ка 
ток му пла тфор ма та се ри оз но го 
за гро зу ва  глав ни от про ект, па, 
ка ко и се ко гаш, по ба раа од Ал-
бан ци те се га да се за до во лат со 
по мал ку, не што што не ма мно гу 
да ја ири ти ра јав но ста, од нос но 
Ма ке дон ци те и дру ги те ет нич ки 
за ед ни ци.

Тоа „ба ра ње“,  ве ро јат но, е прос-
ле де но со ве ту ва ње де ка се га 
ќе има пр ва фа за, а отка ко ќе 
се за во ри пре и ме ну ва ње то на 
др жа ва та, по што би сле ду вал 
при ем во НА ТО, и отво ра ње на 
пре го во ри те за ЕУ, ќе им се по-
мог не во оби дот за ре а ли за ци ја 
на вто ра та фа за. Ах ме ти не са мо 
што е праг ма ти чен, ту ку, исто 
ка ко си те ал бан ски по ли ти ча ри, 
не по мис лу ва да се спро тив ста ви 
на стран ци те во од нос на дејс-
тву ва ње то. Тоа е и јав но ка жа но, 
во ја ну а ри, ко га ДУИ, на вод но, 
по ста ви пет оп ции за ид ни на та, 
а по со чи де ка ќе се кон сул ти ра 
со „ме ѓу на род на та за ед ни ца“ 
пред да се до не се од лу ка.

Па тот за сме на на  
име то со „ре форм ско“ 
за ме тку ва ње
Всуш ност, се отво ра пат за сме на 
на име то. Одре ден во вед и под-
го то вка на тој пат, ка ко оправ-
ду ва ње де ка до се га не до сти га ле 
ре фор ми, низ Со бра ни е то ќе се 
по ми нат де се ти на та „европ ски 
за ко ни“, по пу лар но на ре че ни 
„ре фор ми на При бе“. Отка ко ќе 
се изг ла са ат, ќе би де оце не то де-
ка ду ри се га се „на пра ве ни ре-
фор ми и зем ја та ќе оди на пред“.
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А, тоа што ќе се  „ре фор ми ра“, е ре фор-
ми ра но и пред  пет, и пред де сет, и пред 
15 го ди ни; исто та ка, по пре по ра ки од 
ме ѓу на род на та за ед ни ца. Ток му за тие 
ре фор ми се до би ваа и по фал би и пре-
по ра ки и за отво ра ње на пре го во ри те 
со ЕУ и за по вто ру ва ње на по ка на та за 
НА ТО. Но, тоа се га тоа не ва жи и не е 
до бро, а но во то ќе би де „пре суд ни от 
мо мент“.

По тие „ре фор ми“ и по фал би од над-
вор, на ред би до шол за кон за ја зи ци, 
ка де што по на лог на сце на ри сти те, 
ве ро јат но, ќе би дат изо ста ве ни кон-
тро верз ни те ба ра ња од ти ран ска та 
пла тфор ма по вр за ни со ја зи кот  на 
па ри те, амб ле ми те на уни фор ми те на 
без бед нос ни те си ли и слич но.

Во ме ѓу вре ме, нај го ле ма под др шка на 
за фа тот за про ме на на ат мо сфе ра та за 
ме ну ва ње на име то се оче ку ва од СЈО. 
Нив на та за да ча уште од по че ток е да се 
за ме тку ва на ро дот со бр ка ње ве штер-
ки, отво ра ње на истра ги, об ви не ни ја, 
па и спе кта ку лар ни ап се ња. Оби дот да 
се на пра ви по зи тив на еу фо ри ја за да се 
зго ле ми до вер ба та кон со ци јал де мо-
кра ти те, пре ку по пу ли стич ки те мер ки 
без „ма те ма ти ка“, мо ра да би де прос-
ле ден со на ма лу ва ње на до вер ба та 
кон чле но ви те на ВМРО- ДПМНЕ, кои 
ќе мо ра по сто ја но да се прет ста ву ва-
ат ка ко кри ми нал ци и ко рум пи ра ни, 
не чо веч но алч ни лаж гов ци. Не ба ре 
ВМРО-ДПМНЕ за се бе им се опи ра ше на 
Гр ци ја за име то и на Бу га ри ја за за чу-
ву ва ње на иден ти тет ска та по себ ност, 
кул ту ра та, исто ри ја та. Но, тие тре ба 
би дат „се ни шта од ми на то то“.

За да мо же да се „про гол та“ ап че то за 
сми ру ва ње и за на ма лу ва ње на тен зи-
и те за сме на на име то, ве ќе се поч на ти 
про це ду ри за по ве ќе по пу ли стич ки 
„уки ну вач ки“ мер ки. По ле ка, на ла-
жи че, по по тре ба, ка ко се га за уки ну-
ва ње то на ек стер но то, ќе се уки ну ва, 
на при мер, ра ди о ди фуз на та та кса, без 
дла бин ска ма те ма ти ка што би зна че ло 
тоа за јав ни от сер вис; или уки ну ва ње 
на вре мен ско то огра ни чу ва ње за про-
даж ба на ал ко хол, или, пак, вра ќа ње на 
евти на та та ри фа на стру ја та со што не 
са мо што се ме ша во ра бо те ње то на Ре-
гу ла тор на та ко ми си ја, ту ку и се не ма 
(по втор но) ма те ма ти ка кол ку би чи-
нел уво зот на днев на та, по ска па стру ја. 
Во та кви те сти му ли рач ки за ко ни за 
за мол чу ва ње на јав но ста, би мо же ло 
да се вброи и не ка кво зго ле му ва ње на 
ми ни мал на та пла та, што, пак, од дру га 
стра на, ќе се гле да низ пр сти ако не се 
по чи ту ва та му ка де што е и нај важ на, 
кај крај ни от ра бот ник.

Е по тоа, јас но е де ка сле ду ва ре ше ние 
за име то на др жа ва та; мо же би пред, 
но нај ве ро јат но по ло кал ни те из бо ри.

Бај ка та за ѕвез да та За ев и 
за сме на та на иден ти те тот

Без за ла жу ва ња де ка сце на ри сти те 
ќе го оста ват За ев сам „да се по ти“. Тој 
ќе би де прет ста ву ван ка ко „го ле ма 
ре фор ма тор ска ѕвез да“ на при е ми со 
стран ски ли де ри. Тие што го во дат овој 
про цес лес но мо жат да на ме стат при е-
ми и кај Трамп, Меј, Ма крон, Мер кел. И 
мно гу звуч ни ими ња ќе сле ту ва ат на 
ае ро дро мот, ве ро јат но со но во име, за 
да „па ѓа ат во не свест“ од За ев, не го ви те 
идеи и ело квент ност, и си те до еден на 
цел глас ќе го фа лат За ев ка ко го лем 
ре фор мист и чо век што зем ја та и на-
ро дот ги но си во свет ла ид ни на. Сѐ е 
тоа дел од сце на ри о то за за мол чу ва ње 
на на ро дот за „без бол на“  про ме на на 
име то и на иден ти те тот.

Ако е по ве ќе од јас но де ка оваа ко а-
ли ци ја не ма ка па ци тет за „ма те ма ти-
ка“ и за еко но ми ја, бол на та точ ка ќе 
ја ре шат сце на ри сти те. Стран ци те ќе 
го од вр зат и ќе се то и ќе нај дат на чин 
да се оби дат да го по тку пат гнев ни от 
на род за ра ди про ме на  на име то и на 
иден ти те тот. Ако на бан кро ти ра на та 
Гр ци ја ѝ да ва ат 300-400 ми ли јар ди 
евра, по ло ви на ми ли он или, еве еден 
ми ли он евра за „за мол чу ва ње“ на Ма-
ке до ни ја за нив не е мно гу. А за Ма-
ке до ни ја е „те шка па ра“. Пре ку раз ни 
фон до ви, гран то ви, про гра ми, кре ди ти, 
па ри те ќе ги вне сат во зем ја та, а Зо ран 
За ев ќе го на ре ку ва ат и нај до бар ре-
фор ма тор за еко но ми ја, за судс тво, за 
ме ди у ми, ќе ни го прет ста ву ва ат ка ко 
„ре ги о нал на ѕвез да“. Сѐ са мо за да се „ 
голт не“ при каз на та де ка „отка ко дој де 
Зо ран За ев, цел свет нѐ са ка“. Огром ни 
приз на ни ја ќе му до де лат за тоа што 
екс прес но ќе ги по до бри од но си те со 
со се ди те. Во па кет со удо во лу ва ње на 
Гр ци те за име то, ќе ги по че сти и Бу-
га ри те со до го вор со кој ќе до би јат сѐ 
што по са ку ва ат. Ал ба ни ја и Ко со во и 
та ка ве ќе го сла ват. Без из не на ду ва ње, 
стран ци те ќе при тис нат и Ср би те да 
го по фа лат за не што, осо бе но што по 
сме на на име то, екс прес но ќе се ре ши 
и цр ков но то пра ша ње.

Се ка ко, не ма да изо ста не не ка ков обид 
и Гр ци ја да по пу шти, ама тој при ти сок 
ќе би де мал. Гр ци ја во мо мен тов има 
мно гу сла ба и не по пу лар на вла да, ко ја 
лес но мо же да ѝ от ста пи ме сто на Но ва 
де мо кра ти ја, ко ја е и по твр да за име-
то, па за да ја одр жат во жи вот уште 

не кое вре ме, при ти со кот ќе би де нез-
на чи те лен. Ним, ве ро јат но, ќе им би де 
по ну де но от пи шу ва ње на дол гот во 
за ме на, со што и СИ РИ ЗА, и Гр ци ја, но 
и евро зо на та би би ле среќ ни, би деј ќи 
грч ки от долг ги вле че на до лу. Играј ќи 
на таа кар та, ќе се ба ра и од Ати на не-
ко ја от стап ка, ама, се пак, не тол ка ва за 
да пад не СИ РИ ЗА. Што зна чи, не мно гу 
го ле ма. Се пак, Гр ци те се Гр ци, а За ев е 
За ев. Ду ри по стои и сце на рио спо ред 
кое НА ТО и да ту мот за пре го во ри со ЕУ 
би се слу чи ле пред сме на та на име то. 
Се пак, и тоа е дел од бај ка та, за да се 
при ка же сли ка де ка За ев из дејс тву вал 
чу до, да се кре не еу фо ри ја, да се кре-
не не го ви от реј тинг, за да се охра бри 
на ро дот да се до го во ри со Гр ци ја, за 
по тоа да дој де уда рот. Од нос но, да се 
по ве ру ва во убе ду ва ња та де ка „Ати на 
оди гра ла ко рект но и ај де се га да го 
ре ши ме пра ша ње то ед наш и за се ко-
гаш, во по зи тив на ат мо сфе ра“, во ко ја, 
на ви дум, не ма уце ни.

Пла нот за пос лед ни от удар

Во Ма ке до ни ја, пак, за да мо же да би де 
За ев „ѕвез да што сјае“, се то тоа вре ме 
ќе се по тсе ту ва кол ку ВМРО-ДПМНЕ 
ја „уна за ди ле“ др жа ва та и па ра лел но 
со че ко ри те со от стап ки кон со се ди те, 
ќе се наг ла су ва де ка тие  ја ска ра ле 
Ма ке до ни ја со си те. Тер кот е поз нат, 
го ка жа и За ев во Берн, де ка „ не мо же 
Ма ке до ни ја да е во пра во“. За се то ова, 
од над вор ве ќе му од браа и тим на За ев. 
Во прв ред, ми ни стер за над во реш ни 
ра бо ти по нив ни терк, со сла тко ре чив 
ме ѓу на ро ден шмек, прис по со бен од 
ин сти ту тот за ме ѓу на род на по ли ти ка 
во Хаг, фи нан си ран од САД и од хо-
ланд ска та вла да, од ка де што до а ѓа и, 
ве ро јат но, ка де што ќе се вра ти по за-
вр ше на та за да ча. Из бран е и ми ни стер 
„без ре сор“ за да го до вр ши тоа што е 
поч на то од по о дам на - за зе ма ње то на 
ме ди ум ски от про стор. Ме ди ум ски те 
ме га фо ни на со ци јал де мо кра ти те, се-
ка ко, со по мош и на тие што до вче ра 
ва жеа за „пров мров ски“, а ве ќе ја сви-
ткаа „кич ма та“ пред За ев и над во реш-
ни те упра ву ва чи, на го ле мо ќе ја сле дат 
аген да та. Нив на за да ча (ќе) е на мет ну-
ва ње на оваа „но ва ро зо ва ре ал ност“, со 
по сто ја но гра де ње и над гра ду ва ње на 
оваа ат мо сфе ра на бај ка, ко ја ќе трае 
до, за вре ме и по сме на та на име то на 
др жа ва та и на иден ти те тот на на ро дот.

Таа бај ка ќе по трае уште најм но гу по-
ло ви на го ди на по ис пол ну ва ње то на 
цел та на стран ски те сце на ри сти. Со 
исто тем по, би деј ќи си те стран ски ли-
де ри ќе са кат да се дел од „ре ше ни е то 

на проб ле мот“,ќе са кат да се 
фо то гра фи ра ат со Зо ран За ев, 
со про дол жу ва ње на бај ки те 
за не го ва та „му дра по ли ти ка“ 
и нив на та „се срд на“ по мош.

И ќе по ми не таа ед на го ди-
на на лаж на сли ка, на сон, на 
бај ка, на илу зи ја. Па ри те ќе 
се по тро шат, сли ка ња та ќе се 
за бо ра ват, гу шка ња та ќе по-
ми нат, ќе оста не не што за се ко-
гаш: сме не то име и иден ти тет. 
Сце на ри о то е вид ли во, пла нот 
е ду ри и прем но гу про ѕи рен. 
Да ли ќе се ис пол ни, за ви си од 
си те гра ѓа ни на Ре пуб ли ка Ма-
ке до ни ја. Ко га ќе за вр ши, ако 
ус пеш но за вр ши, нај го ле ма 
жр тва ќе би дат ма ке дон ски-
от на род, име то и иден ти те тот.

Иа ко ќе убе ду ва ат де ка иден-
ти те тот не ма да се чеп ка, тоа 
ќе би де при каз на за во Ма ке-
до ни ја. Јас но е де ка иден ти те-
тот е во име то. Иа ко др жа ва та 
ќе би де член ки на НА ТО и ќе се 
поч нат пре го во ри за ЕУ, за што 
по стои кон сен зус во др жа ва та; 
ло шо ќе би де што ќе се за гу би 
25-го диш на та би тка за име то 
и за иден ти те тот, и со Гр ци ја 
и со Бу га ри ја. 

Имај ќи пред вид де ка со ци јал де мо кра ти те и 
по ве ќе или по мал ку си те пар тии на ет нич ки-
те Ал бан ци во Ма ке до ни ја се под кон тро ла 
на ме ѓу на род на та за ед ни ца, ВМРО-ДПМНЕ 
оста ну ва единс тве на, спо ред си те па ра ме-
три, про за пад на пар ти ја, ко ја сѐ уште до не-
су ва са мо стој ни од лу ки, осо бе но за ва кви 
круп ни пра ша ња, ка ко што се др жав ни те и 
на ци о нал ни те ин те ре си. Ток му за тоа по сто-
ја но ќе би де под же сток при ти сок.

При ти со кот ќе би де во на со ка да го при фа-
ти и под др жи пла нот што сле ду ва. До кол ку 
од бие, про тив неа и неј зи но то ра ко водс тво 
ќе се оди бру тал но и со си те средс тва, и 
доз во ле ни и не доз во ле ни. Не ма по тре ба да 
се да ва кон кре тен опис за што сѐ се под го-
тве ни сце на ри сти те во де лот на не доз во ле ни 
средс тва, да ли „укра ин ско сце на рио“ или 
пре пра ва ње на кон сти ту тив на та сед ни ца 
во пар ла мен тот во цир кус.

Ка ко ќе по ста пат ра ко водс тво то и ли де рот 
на ВМРО-ДПМНЕ во обид пар ти ја та да не се 
изед на чи со дру ги те пар тии за пра ша ње то 
за име то, и исто вре ме но да пре жи вее од 
уда рот што сле ду ва, оста ну ва да се сле ди, 
но јас но е де ка до де ка се то ова трае, ток му 
ВМРО-ДПМНЕ и ра ко водс тво то на Гру ев ски 
ќе ја по не сат нај го ле ма жр тва.

Ка ко и да е, овој ос мис лен при стап кон ВМРО-
ДПМНЕ ќе соз да де и еден се ри о зен ри зик. 

Кол ку и да има за бе ле шки за па дот на ВМРО-
ДПМНЕ, кол ку и во мо мен тов да им пре чи, се-
пак ВМРО-ДПМНЕ не са мо што е про за пад но 
ори ен ти ра на, ту ку во ми на ти те три го ди ни 
из др жа не ве ро ја тен стрес-тест, во смис ла на 
не ме ну ва ње на стра те ги ска та цел, ду ри и по 
же сто ки от на пад ток му од стра те ги ски от парт-
нер. Неј зи но то „хи бер ни ра ње“ под при ти сок 
на за па дот, оби ди те за кр ше ње, уни шту ва ње 
или са мо за мол чу ва ње на пар ти ја та со оби-
ди за „де се тку ва ње на ре до ви те“, ќе отво ри 
бри шан про стор за но ва пар ти ја фи на си ра на 
ди рект но од Ру си ја. Ре ал но, при ти со кот и ме-
ди ум ско то кре и ра ње то на „бај ка та“ не ма да го 
скр ши ви стин ски от от пор кон пре и ме ну ва ње 
и обез ли чу ва ње на  ма ке дон ски от на род и 
не го ви от ве ко вен не по кор за за чу ву ва ње на 
иден ти тет ска та по себ ност.  Сце на ри сти те и 
пла нот ве ќе соз да ва ат по год на поч ва за ан-
тиг ло ба ли стич ки, ан ти на то и ан ти еу-рас по ло-
же ние, па лес но мо же да се пад не во ста пи ца.

Пра ша ње е да ли стра те зи те и ло кал ни те 
прет став ни ци на за пад ни те си ли мо жат дол-
го роч но да раз мис лу ва ат за оваа опе ра ци-
ја. Нив ни те прет по ста ве ни, ве ро јат но, зна ат 
де ка и до се гаш ни от удар врз ВМРО-ДПМНЕ 
соз да де го лем ин те рес кај Ру си ја, пр во да ја 
освои бла го нак ло но ста на ВМРО-ДПМНЕ, 
а по тоа, ако не се ос тва ри тоа, и за че то ци 
на раз мис лу ва ња за соз да ва ње тре та оп ци ја 
ди рект но со лид но фи на си ра на и ло ги стич ки 
под др жа на од Мос ква.

ВМРО-ДПМНЕ - нај го ле ма жр тва

актуелно
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Б р за куч ка сле пи ку чи ња ра ѓа. Си те ја зна е ме 
оваа ста ра на род на по го вор ка. Во ос но ва, 
алу ди ра на ло шо то вли ја ние на бр зи на та 

и на не про мис ле но ста во из вед ба та на ко ја би ло 
ра бо та во жи во тот. На ро дот ма ке дон ски, од дам-
ни на сфа тил де ка не шта та пред во оп што и да се 
на пра ват, тре ба „ на те на не“, до бро да се об мис лат 
и по ле ка, со мно гу труд и љу бов да се из ве дат.

Ар но ама, не кој во др жа ва та на ша по сто ја но из-
бег ну ва да го пос лу ша гла сот на на ро дот. Нон стоп 
исти те те исти ли ко ви, кои, де фи ни тив но, не го 
зас лу жу ва ат по и мот лич ност. Да, оти тој глас е не-
би тен, а тие и та ка се нај ум ни, нај у ба ви, нај и мот ни 
и нај са ка ни. Јас но, зна е ме де ка тоа се слу чу ва по-
ра ди фа ктот што исти те тие ели ти стич ки нам ќо ри 
се „нав ле че ни“ на слу ша ње на гла сот на стран ци те, 
ча до рот и на дру ги не ма ке дон ски из во ри, но, се-
пак, ред но е, ба рем од вре ме-на вре ме, не ко гаш да 

диг нат и „рач на“. Уште по ло шо 
е тоа што овие „слу ша те ли“ на 
стран ска му зи ка (ко ја, де фи ни-
тив но, не е рок, џез или што и да 
е ква ли тет но и ур ба но, освен ако 
идо ли те од „ме ѓу на род на“ не им 
ка жа ле„ ова е ја ко и до бро, слу-
шај го, чо ве ку“), исти от тој на род 
одам на го сме таа за не ми ен, за 
сто ка и го рам нат со пи ја ни ци и 
со тол па. Ка ко и да е, нив на та ко-
му ни ка ци ја со на ро дот ќе бе ше 
по лез на за си те нас, но, очиг лед-
но, кај пу чи сти и „са мо ки ра џии“, 
овој глас не до пи ра...

Бр за куч ка сле пи ку чи ња ра ѓа, 
а во слу ча јот на За е ва та  вла да 
нај ве ро јат но сло бод ни от пре пев  
би бил „Бр за вла да кра тко трај ни 
ми ни стри ра ѓа.“ Или бе ше  - кра-
тко трај но вла де е ње? Ре ше те се 
са ми те, но ин ди ка тив но ста на 
За е во то бр за ње отво ри мно гу 
пра ша ња. Ос нов но то е, чу му бр-
зи на та тол ку ши ро ко ги отво ра 
не го ви те ча кри и ча кри те на 
ду зи на та пос луш ни ци и ги те-
ра ка ко не до вет ни да бр за ат во 
ис пол ну ва ње то на про це ду ри те 
што во до се гаш на та пра кти ка 
се спро ве ду ваа по одре де ни на-
че ла, за ко ни и во пред ви де ни 
вре мен ски ро ко ви? Мож ни од го-
во ри има мно гу, а ви стин ски от, 
се пак, ќе го до би е ме за кра тко 
вре ме. На бр гу, не ли, по не го ќе 
пад не и на ве де на та вла да...

Заевбрзапоради
11-годишниотпост
безвласт?
Пр во то и мно гу ло гич но об јас ну-
ва ње, кое ќе го слуш не те ре чи си 
во се ко ја ко о пе ра ци ја е де ка ова 
бр за ње на За ев и на не го ви от 
СДС (на кој Ма ке до ни ја не ѝ при-
ле га) е со се ма при род но. Ве лат, 
не ма ни што чуд но во тоа што со-
ци ја де мо кра ти те, по 11 го ди ни 
во опо зи ци ја, тол ку „из го ре ни“ 
и пре го ре ни по власт се га се бр-
за ат да дој дат до неа. Проб ле мот 
за нив е уште по го лем што 90 
про цен ти од на ро дот таа жел-
ба за власт не ја по вр зу ва са мо 
со еко ном ски от мо мент и при-
до би вка за нив. Си те нор мал ни 
зна ат де ка исти те тие ли ко ви од 
„Па вел Ша тев“ не „пла чат“ са мо 
по па ри (иа ко за нај го лем дел од 
нив тоа е си лен мо тив) би деј ќи 
и та ка ги има ат на „пре тек“, нај-

че сто ка ко нас ледс тво или, што 
би рек ле „остав ни на“ од нив ни те 
ко му ни стич ки пред ци, би ле тоа 
по ли ти ча ри, су дии, уд ба ши, ди-
ре кто ри и ред дру ги но си те ли 
на ка кви и да е функ ции во ми-
на ти от си стем.

По го ле ми от проб лем е што 
„на фа ти ра ни те“ че да, кои, по 
пра ви ло - сво јот имот не кол ку-
крат но го зго ле ми ја во вре ме то 
на 11-го диш ни от „ре жим“, исто 
тол ку го ди ни сол зи те ги ро нат 
по имен ка та на ре че на моќ. Да, 
мож но ста да ја ра ко во дат др жа-
ва та и жи во тот на бли ски те (и 
по да леч ни те) со гра ѓа ни бе ше 
ѕвез да во дил ка во нив на та „бор-
ба“ со ре жи мот, чи ја што единс-
тве на ма на бе ше ток му фа ктот 
што ги оне воз мо жи во ужи ва ње-
то на оваа бе не фи ци ја, спо ред 
нив, здо би е на со ра ѓа ње.

За тоа ли За ев и вр ху шка та по 
11 го ди ни пост ги пре кр ши ја 
си те нор ми, пра ви ла и уста-
но ве на пра кти ка? За не го ви те 
„на па те ни“ со ци јал де мо кра ти 
што по бр зо да го по чув ству ва ат 
вку сот на вла де е ње то и опи ја-
тот на мо ќта што им го но си на 
не до вет ни те вла де те ли? За тоа 
ли на си ла и „на врат, на нос“ 
из браа „спи кер“(Џа фе ри ни ко-
гаш не ма да би де ни што по ве ќе,  
дла бо ко им се из ви ну вам на те-
ле ви зи ски те пре зен те ри што го 
спо де лу ва ат зва ње то), а тре ба-
ше са мо да по че ка ат да за вр ши 
де ба та та на кон сти ту тив на та 
сед ни ца? За тоа ли ја пре ско наа 
тра ди ци ја та од 12 де но ви ме ѓу 
под не су ва ње то и гла са ње то вла-
да? Де лум но да, но те шко де ка 
тоа е глав ни от, по ве ро јат но, во 
пра ша ње се дру ги мо ти ви...

Враќањенадолготкон
13коалиционери?

Дру га та, мно гу по ве ро јат на оп ци-
ја е де ка За ев и вр ху шка та бр за ат 
по ра ди го ле ми от долг, кој се га 
со, за нив, ко неч но то ма ко трп но 
до би ва ње то вла ста, мо ра ат и да 
го вра тат. Си те зна ат ка ко СДС 
без М дој де до сво и те 49 пра те-
ни ци, иа ко по ра ди сит на гре шка 
во прес ме тки те на „ча до рот“ и 
по крај ин јек ци ја од 70.000 гла-
со ви, по втор но се по ка жа ка ко 
мо мен тен гу бит ник и пос лаб од 

ВМРО-ДПМНЕ. За да се „ис пе ре“ 
и да ја по пра ви гре шка та, иста та 
таа ала тка за спре чу ва ње дож дот 
да дој де до ва ше то те ло (не ко гаш 
го спре чу ва и сон це то) ја смис ли 
и ти ран ска та пла тфор ма, не при-
сто ен пред лог, кој, ед но став но, 
мо ра ше да се од бие при пре го во-
ри те со пр ви от ман да тар. Та ка ча-
до рот сит, а си те ти ра ни сти со се 
За ев на број (Ка са ми ду ри по тоа 
се пиш ма ни).

Се га, очиг лед но, до а ѓа вре ме то 
но ва та Вла да и За ев да го вра тат 
дол гот кон „парт не ри те“ што ги 
до не соа на власт. А дол гот кон 13 
ти ран ски ко а ли ци о не ри, очиг-
лед но, е го лем. На стра на, сим бо-
ли ка та по втор но не е на нив на 
стра на. Ако пов ни ма тел но сле-
ди те, мур тин ски от са мо на ре чен 
спа си тел има не ка ков си не про-
коп сан долг кон уште по не ка-
кви 13 ко а ли ци о не ри?! Ба ксуз на 
број ка, не ма што, но дол гот си 
е долг, а спи со кот на ти ран ски 
жел би е долг. Ако се сом не ва те 
во ид ни на та на нив но спро ве ду-
ва ње ток му од оваа вла да, са мо 
се те те се на кој ја зик на пр ва та 
сед ни ца со ко ја пре тсе да телс тву-
ва ше про го во ри спи ке рот Та лат. 
Ал бан ски, не ли. А око лу на чи нот 
на кој ќе ја спро ве ду ва ат, се те те 
се са мо на на чи нот на кој го из-
браа спи ке рот, под не су ва ње то на 
пред лог-вла да та и гла са ње то, па 
ќе ви „свет не“ и око лу тоа што 
зна чат За е ви те „ре фор ми“. Ако 
по утро то де нот се поз на ва, „ре-
фор ма та“ на оваа вла да ќе би де 
кр ше ње то и за о би ко лу ва ње то на 
си те уста но ве ни за ко ни и уста-
но ве ни пра ви ла на игра. Оче ку-
ва ња та на си те поз на ва чи се де ка 
ток му на овој на чин ќе се спро-
ве ду ва ат и го ле мо ал бан ски те 
жел би од пла тфор ма та, на стра на 
про дол же ни е то на жи во тот на 
во ну став но то и пар ти ско СЈО, 
спе ци јал ни суд ски од де ле ни ја 
итн., итн., итн.

Зна чи, да ли ток му ал бан ска та 
ко а ли ци ска 13-ка го при ти ска 
спа си те лот За ев и го за бр за не-
го во то до а ѓа ње на власт? Има 
и од тоа, но по ве ро јат но за овој 
сдсмов ски „ворп 8“ е ви но вен 
не кој друг, исти от тој што од 
са ми от по че ток ја ра ко во ди по-
ли тич ка та пер вер зи ја на ма ке-
дон ски те рен...

Владасократок
рокзатрајни
последици

Пишува | Љупчо Цветановски

анализа

Бр за куч ка сле пи ку чи ња ра ѓа. На ро дот ма ке дон ски, од дам
ни на сфа тил де ка не шта та пред во оп што и да се на пра ват, 
тре ба „ на те на не“, т.е. до бро да се об мис лат и по ле ка, со 
мно гу труд и љу бов, да се из ве дат и соз да дат. Ар но ама, 
ед на ели ти стич ка гру па ци ја, ко ја ни ко гаш не го слу ша тој, 
спо ред нив, „не ми ен“ на род, со ду зи на за кон ски пре кр шу
ва ња и со „ворп 8“ ни до не се вла да?  Чу му бр зи на та тол ку 
ши ро ко ги отво ра За е ви те ча кри и ча кри те на ду зи на та 
пос луш ни ци и ги те ра ка ко не до вет ни да ита ат во ис пол
ну ва ње то на про це ду ри те што во до се гаш на та пра кти ка се 
спро ве ду ваа по одре де ни на че ла, за ко ни и во пред ви де ни 
вре мен ски ро ко ви? 11го диш на жед за власт и моќ, дол го ви 
кон 13 ти ран ски ко а ли ци о не ри или, се пак, долг кон не кој 
друг? Мож ни од го во ри има це ла ду зи на, а ви стин ски от, 
се пак, ќе го до би е ме за мно гу кра тко вре ме. На бр гу, не ли, 
по не го ќе пад не и на ве де на та вла да...

ЗАеВБРЗАЗАДАМуИСПОРАчАРеЗуЛТАТИНА„чАДОРОТ“
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„тик-так,тик-так“-
времетоминува,ачадорот
чека...
Зна еј ќи де ка ти ран ска та пла-
тфор ма, ма кар би ла и дек ла ра-
ци ја, не им пад на на ум или на-
род ски ка жа но „тек на“ ни ту на 
Ах ме ти, на Се ла, на Ка са ми и уште 
по мал ку на ал бан ски от пре ми ер-
из вр ши тел, кој ми лу ва тре нер ки 
и „ади дас“ па ти ки, бр за ње то на 
За ев, нај ве ро јат но, се дол жи на 
ис пол ну ва ње на ро кот на сце на-
ри о то да де но од „ча до рот“. Очиг-
лед но, исти от тој на ло го да вец и 
сце на рист има и свој кра ен рок 
на ло жен од по ви со ки те ин стан-
ции. И та ка, гле да но хро но ло шки, 
и во тој мо мент, ма ке дон ско то 
сце на рио изг ле да ше глу па во и 
не ло гич но, но со се кој че кор и 
чин (ша ре ни глу по сти, „бом би“, 
СЈО, дво ја зич ност во Берн итн.) 
ста ну ва ше сѐ по ре ал но и, ко неч-
но, се ре а ли зи ра со За е ва та вла да. 
Ве ро јат но, исти от тој „ча дор“ има 
одре ден да тум до кој Ма ке до ни-
ја мо ра да до бие но ва и не го ва 
вла да, ко ја ка ко це лос но функ-
ци о нал на и со  „фул“ ка па ци тет 
во одре ден мо мент ќе мо ра да 
го вра ти дол гот за „ус лу га та“ со 
чи ја што по мош и дој де на власт 
и ја трг на за нив не по доб на та 
ВМРО-ДПМНЕ.

со ста вот на вла да та што 
го пред ло жи Зо ран За ев е 
приб лиж но та ков ка ков што 
мо же и да се оче ку ва од 
оваа ве штач ки соз да де на 
ко а ли ци ја, ве ли но ви на рот 
Цве тин Чи ли ма нов, осо бе-
но ко га под при ти сок на 
стран ски те дип ло ма ти дејс тву ва ат со цел да се 
одра бо ти по ста ве на та за да ча, а тоа е про ме на 
на ма ке дон ско то име, иден ти тет и вна треш но то 
уре ду ва ње на др жа ва та.

ЧИлИМАНОВ: Ти пот лу ѓе на кои ор га ни за то ри те на 
ова сце на рио мо жеа да се пот прат во Ма ке до ни ја 
ни е до бро поз нат, тоа се ли ца што до а ѓа ат од 
кри ми нал но то под зем је или се де бе ло по вр за ни 
со не го, по тоа ис пра ни мо зо ци без свое јас, без 
образ и без на ци о на лен иден ти тет. Од ал бан ски от 
блок има ме уце не ти пар тии, кои, и по крај тоа што 
отво ре но беа пу ште ни низ во да на де кем ври ски-
те из бо ри од ме ѓу на род ни от фа ктор на кој тол ку 
дол го му се пок ло ну ваа, се пак се одр жу ва ни во 
жи вот за да ја одра бо тат оваа пос лед на за да ча 
што им е за да де на. Гле да ме де ка ал бан ски от блок 
се ре ми ли та ри зи ра, во оче ку ва ње на прес ме тка 
со сѐ по сил на та ал бан ска опо зи ци ја, до де ка во 
исто вре ме и СДС, за ед но со сво и те по ли ци ски и 
уд ба шки стру кту ри се под го тву ва за прес ме тка со 
ма ке дон ска та опо зи ци ја.

От та му не е за чу де ње што вре мен ски от рок за прет-
ста ву ва ње на но ва та Вла да бе ше све ден на ми ни мум 
од стра на на не ле гал но из бра ни от Та лат Џа фе ри. 
Што во оп што би мо же ло по зи тив но да се ка же за 
пред ло же ни те ми ни стри? Де ка Сам ка Ибра и мов ски 
и Ед монд Аде ми ќе до не сат не ко ја стран ска ин ве-
сти ци ја? Де ка зго ле му ва ње то на да но ци те што го 
нај а ву ва Дра ган Тев дов ски - Дан ска ќе овоз мо жи 
еко ном ски по раст? Де ка при ви ле ги ра ни ка дри од 
УКИМ ка ко Ре на та Де сков ска ќе спро ве дат не ка ква 
ре фор ма во обра зо ва ни е то? Да се по тсе ту ва ме на 
сту пид но сти те што со го ди ни ги тре се ше Ала ѓо зов-
ски? Да оче ку ва ме ам не сти ран кри ми на лец ка ко 
За ев и чо век што го има на про фи ли те на „Фејс бук“ 
на по ло ви на кри ми нал ци во Ма ке до ни ја ка ко Оли-
вер Спа сов ски да спро ве дат ре фор ми во судс тво то 
и да се бо рат про тив ко руп ци ја и за прав да?

Дај те да не се бу да ли ме. Оваа Вла да бе ше на си ла 
до не се на на власт, во ве ду вај ќи ја Ма ке до ни ја во 
по лож ба на про те кто рат, со са мо ед на цел пред ви-
де на од неј зи ни те стран ски па тро ни и на ло го дав ци. 
Се га ќе ви ди ме кол ку тие ќе би дат спо соб ни да го 
ре а ли зи ра ат про е ктот до крај – да из дејс тву ва ат 
сог лас ност од Гр ци ја за пла ни ра но то и при тоа да 
го кон тро ли ра ат ал бан ски от на ци о на ли зам што 
го раз бу ди ја со про те жи ра ње на ти ран ска та пла-
тфор ма, ка ко единс твен на чин да му на ште тат на 
ВМРО-ДПМНЕ и да го спа сат СДС од из бо рен по раз. 
Ова е нај мал ку Вла да на За ев или на Ма ке до ни ја, 
ова е гру па пла те ни ци и без лич ни фи гу ри на да ле-
чин ско упра ву ва ње, кои ќе оста нат за па ме те ни ка ко 
тра ен срам за зем ја та, за нив ни от на род и се мејс тва, 
кои се ис пра те ни, спо ред ме не, во од на пред за гу-
бе на би тка, ко ја не ма да до не се ни ту ста бил ност 
ни прос пе ри тет во Ма ке до ни ја.

Чилиманов:Владаштоќеостане
запаметенакакотраенсрам
заМакедонија

анализа

За ев мо же да ги ма вта ко а ли ци-
о не ри те од ти ран ска та 13-ка до 
утре, а  тие мо жат да че ка ат, па 
и та ка се на вик на ти на не го ви те 
ла ги и са мо де ман ти на кои беа 
све до ци ми на ти те три го ди ни. Но 
„ча до рот“, тој е дру га при ка ска. Со 
не го не ма играч ка, ма вта ње уште 
по мал ку. Да ли дво ја зич но ста мо-
же да по че ка, со неа и хим на та, 
зна ме то, гр бот, но не и име то?! 
Па со исти от тој но вов ла дин За ев 
со „ворп 8“ во НАТО, па пре го во-
ри со ЕУ и што ли уште не. Са мо 
што ќе се ви ка ме по и на ку, мал ку 
ќе ни по рас нат уши те и ме сто 
ма ке дон ски ќе го во ри ме „и-ааа, 
и-аа аа“, не ли...

Ве ро јат но, во ус ло ви на про ме на 
на ге о по ли тич ки те вли ја ни ја и 
по ли ти ка и при крај на ка ри е ра-
та на пра ве на во вре ме на дру га, 
де мо крат ска оп ци ја, и не е баш 
уба во да „из ви си те“ на пос лед на та 
за да ча. Уште по ве ро јат но, та ква та 
суд би на ве на те ра ла да се обез бе-
ди те во ус пеш но ста на ми си ја та, па 
на гр бот или, мо же би, на та ба ни те 
на еден ма ке дон ски ка ми ка ѕе по-
ли ти кант што сте го на пра ви ле по-
ли ти чар да на пи ше те „УПОТРЕБ-
ЛИВО ДО...“  Па тој си ро маш ни от, 
бр за ли бр за. А до бро зна е те ка де 
за вр шу ва ат по ли ти ча ри те со по-
ми нат рок... 

И ако САД и Германија, како 
најголеми сојузници во 
НАТО, се две централни 

држави во западната оска и има-
ат исти или слични интереси во 
најголем дел од надворешната 
политика, последниот конфликт 
инициран од инсистирањето на 
Трамп Германија да го намали 
трговскиот дефицит, кој според 
него е во висина од повеќе од 250 
милијарди евра само поради тоа 
што Меркел ја злоупотребува ЕУ, 
покажува дека светот се наоѓа 
пред нова реалност и тензии.

Секое попуштање на Герма-
нија пред барањата од САД за 

преиспитување на трговските 
договори и почнување билате-
рални преговори може да значи 
огромно намалување на прихо-
дите и почеток на криза која 
никој не може да претпостави 
каде ќе се движи. Особено никој 
не може да претпостави колку 
силни ќе станат германски-
те ултранационалисти кои во 
услови на богата држава, која 
прави десетици милијарди суфи-
цит со сите покриени долгови, 
дојдоа до 15 % поддршка само 
поради бегалците, кои ѝ се неоп-
ходни за да го задржи растот на 
економијата. А пред 70 години 
видовме каков резултат носи 
подемот на неонацистите и на 
сиромашните граѓани.

Паралелно со трговската војна 
која е пред портите, Германија 
има уште неколку причини да 
ја прифати фрлената ракавица 
од Трамп и да влезе во дипло-
матски судир.

САД се едни од најголемите 
противници на проширување-
то на бројот на постојните 
членки на Советот за безбед-
ност на Обединетите нации со 
две нови членки. Германија и 
Јапонија, иако и Индија, Пакис-
тан и Бразил, се меѓу светските 
држави што сакаат постојано 
право на збор во извршното 
тело на светската асемблеја. За 
да го постигне тоа што не може 
како постојан член на Советот 
за безбедност на ОН, Германија 
бара алтернативни начини за 
поголемо светско влијание. Не 
ретко германските политича-
ри, и без да се инволвирани во 
изборна кампања, повторуваат 
дека Германија треба да има 
своја автентична надворешна 
политика покрај таа во рамки-
те на ЕУ и на НАТО.

Засега вербалниот конфликт меѓу администрацијата на Доналд трамп 
и владата на Ангела Меркел не само што е од голема опасност за 
глобалната безбедност и востановениот светски поредока туку и за 
малите нестабилни региони како нашиот, каде што се испреплетуваат 
многу различни интереси, а земјите во него не можат да се договорат 
дека формирањето „мала економска еу“ е најдобар начин да ги заштитат 
своите интереси. Доколку наскоро тензијата меѓу Берлин и вашингтон 
не запре и доколку не се договорат како ќе се решаваат отворените 
безбедносни и геостратегиски теми, Македонија, заедно со Србија, 
украина и со турција, е меѓу најранливите места на планетата каде што 
може да избие курцшлус

СаДи
Германијаќе
сесудратна
Балканот?

ТРАМПИМеРКеЛВОКОНФЛИКТ

Пишува |  Горан Момироски
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Европска армија под 
команда на Берлин е трн во 
окото на Белата куќа

Истовремено мора да се каже дека 
Германија, иако јавно нема посебни 
воени амбиции поради своето ми-
нато во Првата и во Втората светска 
војна, срамежливо се обидува да ги 
искаже своите желби за силен фактор, 
пред сѐ, во мировните мисии како 
воведна точка во порелевантен воен 
фактор. Пред сѐ за да создаде простор 
за економски пробив на нејзините 
компании во постконфликтните 
општества. Познато е дека најголе-
мите бизниси на глобално ниво се 
тие за реконструкција на земјите што 
биле во конфликт, а тие бизниси досе-
га ги земаа најчесто фирмите што ги 
предводеа воените мисии, во прв ред 
САД. Германија сака да ја промени таа 
состојба, во која таа секогаш е трета 
или четврта во редот, по Франција и 
по Британија, кога се дели бизнис- 
колачот.

Затоа не случајно е тоа што лани во 
ноември јавноста дозна за „нонпејпер“ 
на германското Министерство за од-
брана за редефинирање на силите на 
Европската унија, кое за многумина, 
особено за американската мисија во 
НАТО, е почеток на создавање европ-
ска армија. Вакво нешто САД објек-
тивно никогаш нема да прифатат 
откако по Втората светска војна од 
темел ја изградија германската држа-
ва и армија и до ден-денес е безбед-
носен гарант на стариот континент.

За дел од американските и од британ-
ските медиуми и аналитичари овој 
процес на создавање армија поинаква 
од таа на НАТО, а под целосна команда 
на Берлин, е веќе почнат од страна на 
Берлин и, колку и да е тој нереален, 
е крајно опасен по американското 
влијание во светот. Пред сѐ, затоа 
што ваква армија може без прашање 
на САД или на Лондон во иднина да 
влегува во договори за заеднички 
мировни и други операции со Русија, 
Кина, Индија, Африканската унија и 
со други земји и организации.

Според американскиот магазин „Фо-
рин афеарс“, Берлин веќе почнал со 
прикриени операции за драматична 
промена на безбедносната политика, 
со тоа што во Бундесверот интегрира 

единици од помали држави. Според 
влијателниот американски медиум, 
Германија веќе го почнала радикал-
ниот чекор со спојување воени едини-
ци на Чешка и на Романија во својата 
армија. Во наредните неколку месеци 
дел од силите за брза интервенција 
на Бундесверот ќе стане романската 
81. механизирана бригада, а чешката 
4. бригада за брзо распоредување ќе 
стане дел од германската 10. оклопна 
дивизија.

војна во некоја мера се заврше-
ни“. Во ист остар тон порака до 
САД испрати и министерот за 
надворешни работи, Зигмар 
Габриел, кој смета дека „крат-
ковидните политики на Трамп 
се спротивни на интересите 
на ЕУ, со што нема простор за 
тврдењата дека последните 
пораки од Германија се само 
личен став на Меркел.

За САД се спорни и плановите 
на Германија за енергетски-
те коридори преку кои ЕУ ќе 
се снабдува со гас и со нафта 
во иднина. Вашингтон инси-
стира на енергенти од Катар, 
Азербејџан и од други азиски 
земји кои се под контрола на 
американски или на британски 
фирми, а Германија нема про-
блем во огромен процент да 
биде зависна од руските енер-
генти, што е причина САД да 
не го прифатат со задоволство 
новиот гасовод „Северен тек“.

Малите ќе страдаат 
ако продолжи 
непријателството меѓу 
големите

Македонија е една од точки-
те каде што во моментов се 
прекршуваат интересите на 
неколку главни фактори на 
глобално ниво. За нас се за-
интересирани и САД, кои беа 
и најконкретни преку Хојт Ји 
(без разлика дали тој го има 
полниот легитимитет на нова-
та администрација на Трамп), 
и Германија, која покрај стра-
тегискиот интерес е загрижена 
дали можеме да издржиме нов 
налет на бегалци ако Ердоган 
ги оствари најавите за пропуст 
на 3 милиони бегалци од тур-
ска територија.

Покрај нив, тука се и Русија, 
која ја користи Македонија 
како пример за потврдување 
на исправноста на своите 
принципи во дипломатијата, 
и Кина, која ја гледа земјата 
како еден од коридорите преку 
кои најлесно и најбрзо може да 
ја дистрибуира својата стока 
кон ЕУ.

Се разбира не смеат да се за-
борават и Турција, како до-
минантна воена и политичка 
сила во регионот, Грција, Ср-
бија, Бугарија и Албанија, кои 
што имаат свои интереси во 
Македонија.

Најголемиот дел од овие земји 
во Македонија имаат посебни 
национални и интереси како 
дел од некоја меѓународна ор-
ганизација. Па, така САД имаат 
интерес како држава и посебен 
интерес како членка на НАТО, 
Германија има едни интереси 
како национална економија 
и миграција, а поинакви или 
барем малку различни како 
членка на ЕУ. Никој не може да 
претпостави што ќе се случи и 
во Македонија и во сите неста-
билни региони доколку дојде 
до разбивање на кохезијата 
меѓу членките на НАТО, пред 
сѐ меѓу САД и Германија.

Како ќе се одвива спроведу-
вањето на националните ин-
тереси на Германија виз-а-ви 
интересите на НАТО доколку 
ескалира конфликтот што тлее 
меѓу овие две земји. Да бидеме 
реални, сѐ уште е далеку денот 
кога владите во Вашингтон и 
во Берлин ќе влезат во отворен 
судир, но последните изјави од 
двете страни покажуваат дека 
може да е блиску денот кога 
секоја од страните ќе тргне 
по свој пат. Како во таа ситу-
ација ќе реагира Македонија? 
Ќе ја избере ли Германија како 
најголем трговски партнер или 
САД како земја со која имаме 
потпишано договор за стра-
тегиско партнерство? Може ли 
Македонија и другите како неа 
да бидат неутрални додека во 
Вашингтон не дојде нов прет-
седател затоа што Германија 
тврди дека Трамп е причината 
за новиот конфликт.

И ,конечно, како во иднина ќе се 
однесуваат разните вооружени 
формации во регионот кои дури 
и кога не се под контрола на 
странски фактори често се водат 
од интересите на најголемите 
и на најмоќните, особено кога 
и нивните интереси се исти. 

колуМна

Германија воено и политички 
не може сама да ја наруши оваа 
позиција, но затоа во координа-
ција со Русија, Кина, Индија и со 
Франција може да го урне досе-
гашниот светски поредок. А, спо-
ред нејзината изјава дадена по 
самитот на НАТО и на состанокот 
на Г7 „стабилните врски граде-
ни од крајот на Втората светска 

Според Карло Масала, профе-
сор по меѓународна полити-
ка на Универзитетот на гер-
манското Министерство за 
одбрана во Минхен, со овие 
чекори Германија сака да по-
каже дека сака да продолжи 
со европската воена инте-
грација дури и ако другите 
членки на ЕУ сѐ уште не се 
подготвени за тоа.

И САД со своја 
математика за конфликт

Кога на претходните причини за 
нарушување на односите меѓу 
САД и Германија ќе се додадат и 
забелешките што Вашингтон ги 
има за „корисните“ односи меѓу 
Берлин и Москва и кокетирање-
то на Меркел со кинеската влада, 
станува јасно дека светот може 
да се соочи со сосема нова реал-
ност во која САД нема да бидат 
единствените што ќе ги дикти-
раат глобалните трендови.
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Рандеву
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колуМна

Пишува | Ацо Станковски

Кабината за туширање беше замаглена од врелата вода 
што лееше врз главата и телото на Зеко. Тоа беше един-
ственото место каде што можеше да се отпушти и да 

ја доживее чистата слобода на егзистенцијата. Борбата 
што ја водеше со сите средства сите овие години, конечно 
резултираше со успех. 

•„Perasperaadastra“ – преку трње до ѕвездите. Проро-
штвото се остварува. Конечно, тој ќе стане владетел, а 
оваа мисла му даваше животинска енергија, со која, за 
волја на вистината, го преора теренот и компензираше 
180 000 гласови разлика за само две години. 

• Еј, тој повторно загуби, по толку тегнење тестиси и ис-
тискување дисаѓи, па да не беа меѓународните сатрапи, 
а и цела Европа и Америка да се стават зад неговото ин-
тронизирање, па другарите од Берн, па милите и драги 
комшии од Голема Албанија, ќе загубеше, ехееееј, голема 
војска се собра од секаде за да зацарува Зеко, миленикот 
на НАТО и на ЕУ и на сите педери и нимфоманки што ги 
управуваат овие перверзни организации. 

• А македонскиот народ и народностите?

• Немој сега да ме заморуваш со тривијални и популистички 
прашања – му се вдаде Зеко на другиот во себе. 

Имено, Зеко е хомо дуплекс, како што е, впрочем, и секоја 
личност со толкава историска магнитуда. Првиот Зеко е 
предатор, амбициозен и бескрупулозен алфа мажјак со 
насмевка што плени. Навидум е питом како зајче, но за миг 
знае да се претвори во бесен црн пантер и да нападне со 
монструозна сила и гнев. Тие, што ќе го потценат, стануваат 
негов лесен плен. Како и секој ловец и месојадец, тој нема 
скрупули кога доаѓа часот за вечера, тогаш ќе го видите во 
неговиот застрашувачки сјај. 
Вториот во Зеко, но, исто така, дел од оваа комплексна 
личност, е прагматичен бизнисмен со чорбаџиски ментали-
тет. Тој е поврзан со масите, посебно со оние од руралната 
провиниенција. 
Чудесно е, колкава е довербата кон него од страна на села-
ните, кои ги наполнија своите амбари од субвенциите што 
ги делеше коалициската влада на ВМРО-ДПМНЕ, довербата 
на сите тие вечно незадоволни паори кон тој другиот во 
Зеко, кој знае да вети брда и долини кога е во прашање 
среќата на народот. 

Додека водата го миеше од косата шампонот против првут 
што го рекламираше Роналдо од Реал Мадрид, Зеко повторно 
потона во мислите. 

• Не смеам да потфрлам. Та, јас сум кралот на корнишоните. 
Ова ќе биде мојот ултимативен триумф. Најмоќната жена 
во Европа ќе ме чека на интимна вечера во нејзиниот таен 
апартман во Брисел. 

Тој повторно ги провери атрибутите на својата машкост. 
Беше задоволен, сѐ беше на место и во целосна готовност. 
Овој пат ќе ѝ покаже кој е Зеко. Плус шампањ, како во фил-
мовите со Џејмс Бонд. Само „чадорот“ да не му се набие во 
оваа интима над интимите. Јавајќи ја неа, ќе ја јава Европа 
како некогаш Наполеон Бонапарта. 

• „L’argent,l’argentettoutlemonde“– велеше Наполеон. 
Зеко отсекогаш ја мантраше оваа изрека на Бонапарта – 
„пари, пари и целиот свет“ – тоа беа херојските денови 
на банката на Ротшилд од Франкфурт. 

Зеко беше голем љубител на пари. Тој, иако во најубавите 
години од животот, сепак знаеше што е тоа работа и што е тоа 
бизнис. Порасна на нива и од овој тврд реалистички амбиент 
ја црпеше својата мудрост, но и ги градеше своите стратегии. 
Така стана бесчувствителен кога требаше да ги остварува 
своите интереси. Тврд и без трошка емоција, како што се 
пространите ниви на македонската почва натопена со крв. 

• Но, како што вели Вилхелм Рајх, кого ФБИ го измалтретира 
до смрт поради своите психотерапевтски методи што ги 
практикуваше во педесеттите година на Флорида, САД, а 
во кои сексот беше дел од неговите програми за ментална, 
но и психофизичка рехаблилитација, метод на излекување, 
кој властите го видоа како неморален и опасен, па го за-
творија во самица и таму го убија. Значи, ресетирање на 
измалтретираниот систем преку копулација и оргазам. 

• „Икиќефембирлезет“ –(два ќефа и еден лезет) – си 
промрмори Зеко како за себе. Ќе се дотера, ќе се измазни, 
ќе биде како жиголо од Калабрија. Првата дама на ЕУ ќе 
полуди од среќа кога ќе го види, а, пак, корнишонот !? Е, 
тоа ќе ја исфрли во стратосферата. Знае Зеко како треба. 
За сеопшта среќа!

Времето се тенчеше, требаше да се прекина оваа медита-
ција и да се тргне кон целта. Одеднаш му светна нешто во 
најчувствителниот дел од мозокот. 

• А Еди?! Тоа што дојде во тренерки силно ја изнервира 
најважната жена во хиерархијата на бирократите на ЕУ. 
Таква дрскост на посвојување не може да помине кај олку 
моќна и горда жена. Селанец. Таа мрази мачоисти, па макар 
имале и магарешки фалус. Затоа вчера на заедничката 
вечера со премиерите од Западен Балкан таа толку брзо 
и ефикасно го откачи дрскиот Арнаут и фати да кокетира 
со претседателот Волчиќ. 

А овој остана гневен и незаинтересиран поради политиките 
на ЕУ кон Косово. Но, тука е Зеко, со неодоливата насмевка. 

• Кога ќе ја изненадам вечерва со орјашки оргазам, ќе почне 
да ми јаде од рака. А тогаш може и Тито нов на Балканите 
да станам. 

• Ах, што велеше Балзак – „нема поголемо уживање от-
колку уживањето во чекањето уживањето да дојде“ – си 
мислеше Зеко додека ги облекуваше своите бели кошули 
пред огледалото изработено од Сваровски. �
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ниегипреферирамеГрцијаитурција,астранцитенашиотохрид
ТуРИСТИчКАТАСеЗОНАПОчНА,РАСТеИНТеРеСОТЗАМАКеДОНИЈА

Туристичката сезона веќе на голе-
мо почна. Туристичките работ-
ници очекуваат успешна летна 

сезона. Тие што планираа да летуваат 
во јуни, пред сезона, одамна си имаат 
избрано аранжмани, па веќе ги па-
куваат и куферите за одмор. Пред и 
посезонските пакети за летување се 
поевтини, поради што се и распродаде-
ни, а тие за сезоната се малку „посоле-
ни“, па уште ги чекаат своите клиенти. 
Како и да е, тие што сѐ уште немаат 
решено каде и како ќе летуваат (пре-
ку агенција или во сопствена режија) 
уште ги разгледуваат сите опции и за 
надвор, но и за одмор во домашните 
туристички центри. Првичните оцени 
се дека годинава во земјава ќе има зна-
чителен пораст на бројот на странски 
туристи, но и дека многу наши граѓани 
ќе одат да летуваат надвор од земјава. 
Најпривлечни дестинации во стран-
ство остануваат Грција и Турција, а сѐ 
попривлечни стануваат и егзотичните 
дестинации како Куба, Сејшели, Мал-
диви, Занзибар, Маврициус, Бали, за 
тие со подлабок џеб.

Од Сојузот на стопански комори (ССК) 
информираат дека цените за аранж-
маните во Грција годинава се нешто 
повисоки, додека понудите за Турција 
се исклучително поволни и се дви-
жат од 299 евра по лице, вклучувајќи 
авионски превоз и хотел со пет ѕвезди.

Оттаму апелираат граѓаните да пату-
ваат со етаблирани агенции, добро да 
ги разгледуваат аранжманите и два-
пати да проверуваат какви договори 
потпишуваат за да не бидат изманипу-
лирани и за да не ги добијат услугите 
што претходно им биле ветени.

� Туристичкатапонудазаоваалетна
сезонаеразлична.Покрајвообича-

енитеаранжманизаГрцијаизаТур-
ција,сенудатиШпанија,Аѕурниот
Брег,Малдиви,Сејшели,Маврициус,
Бали,Куба,...НајбаранисеГрцијаи
ТурцијасорегионотнаАнталија
најмногу,предсѐ,порадидобрата
организираност,високиотквалитет
науслугатавохотелите,моретои
поволнатаклима – вели претседа-
телот на Туристичко-угостителската 
комора при ССК Аркан Керим.

Според него, дел од аранжманите за 
Грција и за Турција се веќе прода-
дени, но поголем број од граѓаните 
поради неизвесната политичка сос-
тојба во земјава сѐ уште не решиле 
каде ќе летуваат.

�Македонскитеграѓанисѐповеќесе
определуваатзалетувањедвапати,
предипосезона,местоеднашво
јулиилиавгуст - спомена Керим.

Причина за минималното поскапу-
вање на аранжманите за Грција е 
конкуренцијата од српска страна. Тоа 
посебно важи за Халкидики.

� Воодноснацените,имамалипо-
местувањанагоре,нодолгогодиш-
нотопартнерствовлијаеданема
поскапувањекајнас,штонесеод-
разуванитунаквалитетотнапату-
вањето,нитунауслугата - убедуваат 
од ССКМ.

Досегашното искуство покажува дека 
граѓаните повеќе одат на проверени 
дестинации, каде што летувале годи-
ни наназад.

Од домашните дестинации турис-
тичките агенции ги нудат Охрид и 
Дојран. Цените за Дојран се движат 
околу 200 евра, а аранжманот вклучу-

ва седум полупансиони во хотел со 
пет ѕвезди.

Интерес за македонските капацитети, 
освен од домашните, се очекува и од 
странските гости.

Според процените на Туристич-
ко-угостителската комора на Маке-
донија (ТУК) најголем показател за тоа 
како ќе помине годината е Охрид, кој 
оваа претсезона беше полн со гости. 
Особено за велигденските празници, 
кога градот живееше во атмосфера 
на главната сезона, малку помалку за 
први мај, но сега, во претсезоната, по-
полнетоста е повторно импресивна.

�РезервациитеиинтересотзаМа-
кедонијагодинава,навистина,се
зголемени. Очекуваме, доколку
сèсеодвивакакоштотребаидо-
колкуимаместабилнаситуација
воземјава,дадонесемеоколу20
отстоповеќетуристи – најавуваат 
туристичките работници.

Годинава Охрид, освен традиционал-
ните посетители од соседството, Тур-
ција, Србија, Бугарија и Грција, очекува 
и нови туристи од Холандија, Белгија, 
Полска, Израел.

За пораст на туристичките посети при-
донесуваат и поволните авиолинии. 

Освен редовните авионски линии од 
Охрид за Базел, Цирих и за Лондон, 
како и чартер – летовите од Холандија, 
Белград, Брисел и Тел Авив, од 22 јуни 
почнуваат и чартерите од Катовице 
во Полска.

�еднашнеделно,по200полскиту-
ристиќедоаѓаатнаОхридскоезеро
благодарениенадоговоротштого
потпишавмесоеденоднајголемите
полскитур-оператори – објаснува 
генералниот директор на „ТАВ Маке-
донија“, Алпер Ерсој.

Пресметките на „ТАВ Македонија“ за 
летната сезона 2017 година покажува-
ат дека на охридскиот аеродром „Свети 
апостол Павле“ треба да пристигнат 
две илјади патници од Брисел со „То-
мас Кук“, 2.300 патници од Белград со 
„Ер Србија“, 2.600 патници од Тел Авив 
со „Аркија“.

Дополнително, годинава се очекуваат 
183 авиони од Амстердам преку „Ко-
рендон“ и „ТУИ“ со речиси 30 илјади 
холандски туристи.

�Во2009годинанаохридскиотае-
родром„Св.апостолПавле“имавме
36илјадипатницизацелагодина.
Оваагодинавотекотналетотона
охридскиотаеродромќеимаме30
илјадипатницисамоодАмстердам 
– вели директорот Ерсој.

Домашните туристички работници 
веруваат дека  во земјава може да се 
очекува значително зголемување на 
бројот на посетители.

�Ниемислимедекавонаредните
петдошестгодиниможемедастиг-
немедочетириилипетмилиони
странскигостивоМакедонијаако
сепродолжисооваадинамикана
развојотнатуризмот,сооргани-
зирањенаевтинителетови,потоа
акосепродолжисосубвенциитеза
промовирањеновидестинации,
новитуристичкигостидасено-
сатвоРепубликаМакедонија– за-
клучува првиот човек на туристичко 
– угостителската комора при ССК, 
Аркан Керим.

Во последната публикација на Др-
жавниот завод за статистика е на-
ведено дека Турците се најмасовни 
кога станува збор за повеќедневен 
одмор. Австријците и Германците 
најмногу трошат за сместување, Хо-
ланѓаните доаѓаат за летен одмор, 
Бугарите се први кога станува збор 
за пазарување. �
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тие што сѐ уште немаат решено каде и како ќе летуваат (преку 
агенција или во сопствена режија) уште ги разгледуваат сите 
опции и за надвор, но и за одмор во домашните туристички 
центри. првичните оцени се дека годинава во земјава ќе има 
значителен пораст на бројот на странски туристи, но и дека 
многу наши граѓани ќе одат да летуваат надвор од земјава
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наморесовоз:„Хеласекспрес“
ќесообраќаналинијата
Солун-Скопје-Белград
Екс прес ни от воз „Хе лас екс прес“ по втор-
но ќе поч не да со о бра ќа ме ѓу Скоп је, 
Бел град и Со лун од 1 ју ни го ди на ва.

 Кон кра јот на  ју ни це лос но ќе би де го то ва 
но ва та ад ми ни стра тив на згра да на АД 
ЕЛЕМ, ин ве сти ци ја од 15 ми ли о ни евра. 
Об је ктот е на осум ка та и се про сти ра на 
по вр ши на од 10.000 ква драт ни ме три. 
Има и под зе мен пар кинг-про стор на три 
ни воа со 200 пар кинг-ме ста.

Де ве де сет и де вет от сто од згра да та е 
ве ќе го то ва, ис пи та ни се си те ин ста ла-
ции и оста ну ва са мо да се за вр шат не кои 
по ма ли гип сар ски и мо лер ски ра бо ти. Во 
ме ѓу вре ме во фа за на изра бо тка е и ме бе-
лот, кој тре ба да е го тов до кра јот на ју ни 
и да се мон ти ра но во на ба ве ни от си стем 

За 69,6 про цен ти е зго ле ме но ко ли-
чес тво то на пре ве зе на сто ка во то вар-
ни от па тен пре воз во пр ви от квар тал 
го ди на ва спо ре де но со пр ви от квар-
тал ла ни, а во же лез нич ки от и во воз-
ду хоп лов ни от има на ма лу ва ње за 18,5 
про цен ти, од нос но за 30,2 про цен ти, 
об ја ви Др жав ни от за вод за ста ти сти ка.   

Во од нос на че твр ти от квар тал ла ни, 
ко ли чес тво то на пре ве зе на сто ка во 
то вар ни от па тен пре воз e зго ле ме но 
за 24,6 про цен ти, во же лез нич ки от е 
на ма ле но за 19,8 про цен ти, а во воз ду-
хоп лов ни от пре воз на ма лу ва ње то е за 
14,3 про цен ти.

Спо ред ста ти стич ки те по да то ци, во пр-
во то три ме сеч је од го ди на ва во од нос 
на исто то три ме сеч је од 2016 го ди на, 

Почнадаработигерманската
фабрика„лутекс“воВелес
Фа бри ка та за про из водс тво на тех-
нич ки и ин ду стри ски тек стил „Лу-
текс“, ин ве сти ци ја на гер ман ска та 
ком па ни ја „СТС Тек стајлс“, поч на да 
ра бо ти во кру гот на по ра неш на та 
фа бри ка „Нон ча Ка ми ше ва“ во Ве лес.

На по че то кот ќе би дат вра бо те ни 
50 ли ца, а во след ни те пет го ди ни 
се пла ни ра да би дат ан га жи ра ни до 
1.000 ли ца. Пр вич на та ин ве сти ци ја 
се про це ну ва на око лу 4 ми ли о ни 
евра, а во след ни те пет го ди ни ќе 
би дат ин ве сти ра ни до 7 ми ли о ни 
евра. По ве ќе то од про из во ди те ќе се 
из ве зу ва ат во Гер ма ни ја, Фран ци ја, 
Ита ли ја и во Пол ска.

Гер ман ска та ком па ни ја ја нај а ви на-
ме ра та за ин ве сти ра ње во фе вру а ри 
ми на та та го ди на са кај ќи да ин ве сти-
ра во Де мир Хи сар, но од об је ктив ни 
при чи ни по доц на е до не се на од лу ка 
фа бри ка та да се отво ри во Ве лес. 

Понудизаработаод
25компаниинаСаемотза
вработувањевоШтип
Два е сет и пет ком па нии од источ ни-
от ре ги он по ну ди ја ра бот ни ме ста за 
не вра бо те ни ли ца на вто ри от Са ем 
за вра бо ту ва ње, кој се одр жа во га-
ле ри ја та „Бе зи стен“ во Штип.

Пре ку овие са е ми мла ди те лу ѓе ќе 
се од лу чат да ги из би рат еле ктро-
тех нич ки те стру ки би деј ќи ток му 
на па за рот на тру дот се ба ра ва ква 
ква ли тет на ква ли фи ку ва на ра бот на 
си ла. Спо ред ана ли зи те на Аген ци-
ја та за вра бо ту ва ње, на са е ми те за 
вра бо ту ва ње во 2014 и во 2015 го-
ди на има ле над 79.000 по се ти те ли, 
а ком па ни и те пре ку овие са е ми при-
ми ле над 21.000 ба ра ња за ра бо та.

Од 750 ком па нии што учес тву ва ле 
на ва кви те са е ми не ка де око лу 2.500 
лу ѓе ди рект но се вра бо ти ле.

свет

Членкитенаеврозонатасо
подобрафискалнапозиција
Европ ска та ко ми си ја со оп шти де ка 
член ки те на евро зо на та ја по до бри-
ле сво ја та фи скал на по зи ци ја, што е 
сиг нал на рас теч ка фи нан си ска ста-
бил ност. Тие, исто та ка, пре по ра чаа 
из лез на Хр ват ска од По стап ка та за 
пре ку ме рен де фи цит.

По ра ди по до бре на та со стој ба на 
јав ни те фи нан сии во Пор ту га ли ја 
и во Хр ват ска, Ко ми си ја та во ре-
дов ни от из ве штај со оп шти де ка 
са ка да ја пре ки не дис цип лин ска та 
бу џет ска по стап ка про тив две те 
зем ји, што ќе мо ра да го под др жат 
ми ни стри те за фи нан сии на ЕУ.

Четвртимесецпоредрастна
инфлацијатавојапонија
Инф ла ци ја та во Ја по ни ја, ме ре на со 
ин де ксот на по тро шу вач ки те це ни, 
по рас на од но во во април, че твр ти 
ме сец по ред.

Тоа е нај долг пер и од на неј зи ни от 
раст од сре ди на та на 2015 го ди на, 
но неј зи но то ни во и на та му е да ле ку 
под по ста ве на та цел.

Вкуп на та инф ла ци ја во април из-
не су ва ла 0,4 про цен ти, а ко га ќе се 
иск лу чат це ни те на све жи те пре-
хран бе ни про из во ди, зго ле ме на е 
за 0,3 от сто, што е нај ви со ка стап ка 
од април 2015 го ди на.

Ита ли јан ски от пар ла мент до не се 
од лу ка де ка од ја ну а ри след на та го-
ди на ќе се уки нат мо не ти те од еден 
и два цен ти.

Уки ну ва ње на мо не ти те со ма ла 
вред ност ќе ре зул ти ра со за ште да 
од око лу 20.000 евра го диш но. Ита-
ли јан ска та вла да од во ве ду ва ње то 

за ин те гри ра но упра ву ва ње SCADA, по 
што ќе сле ду ва се ле ње на око лу 500 вра-
бо те ни од ком па ни ја та во но ви от об јект.

Во но ви от об јект ќе се сме стат и вр бо-
те ни те од ЕЛЕМ Турс и од ХЕС „Тре ска“, 
кои се га се во из нај ме ни об је кти, за кои 
го диш но се пла ќа по 200.000 евра ки ри ја.

Од ЕЛЕМ нај а ву ва ат де ка, во сог лас ност со 
за кон ски те об вр ски, до ста ви ле из ве штај 
до Ре гу ла тор на та ко ми си ја за ра бо те ње то 
во ми на та та го ди на и пред ви ду ва ња за 
ид на та и оти не ма да ба ра ат зго ле му ва-
ње на це на та на еле ктрич на та енер ги ја.

на евро то во 2004 го ди на по тро ши ла 
по ве ќе ми ли о ни евра за про из водс тво 
на мо не ти те со ма ла вред ност.

Ита ли јан ска та но вин ска аген ци ја 
об ја ви де ка со оваа ини ци ја ти ва си те 
це ни во Ита ли ја ќе се за о кру жат на 
најб ли ски от из нос. И дру ги те член-
ки на ЕУ, вклу чу вај ќи ја и Гер ма ни ја, 
исто та ка, ја разг ле ду ва ат мож но ста 
за уки ну ва ње на мо не ти те од еден 
и два цен ти.

италијагиукинувамонетите
сопомалавредност

Од 1 ју ни во зот ќе трг ну ва се кое утро во 
4:45 ча сот за Со лун, а ќе се вра ќа се кој 
ден во 18:30 ча сот. За Бел град ќе трг ну-
ва се ко ја ве чер во 22 ча сот, а ќе се вра ќа 
во 18.30 ча сот. По вра тен би лет ќе чи ни 
око лу 20 евра.

По крај Со лун и Бел град, ле то во МЖ во-
ве ду ва и спе ци јал ни по ну ди за За греб 
и за Љуб ља на. По врат ни те би ле ти ќе 
чи нат 59 евра за За греб и 75 евра за 
Љуб ља на.

Но ви те ме ѓу на род ни ли нии по по вол ни 
це ни би тре ба ло да при до не сат да се 
зго ле ми ин те ре сот на ма ке дон ски те 
пат ни ци за во зе ње со воз. 

во пат ни от пат нич ки пре воз бро јот 
на пре ве зе ни те пат ни ци е зго ле мен за 
1,4 про цен ти, во град ско-при град ски от 
пре воз за 6,9 про цен ти, во воз ду хоп лов-
ни от пре воз за 7,1 про цент, а во же лез-
нич ки от е на ма лен за 38,6 про цен ти. 

Во од нос на че твр то то три ме сеч је од 
2016 го ди на, бро јот на пре ве зе ни те 
пат ни ци во пат ни от пат нич ки пре воз 
е на ма лен за 5,8 про цен ти, во град ско-
при град ски от пре воз за 0,5 про цен ти, 
во же лез нич ки от за 37 про цен ти, до-
де ка во воз ду хоп лов ни от пре воз на-
ма лу ва ње то из не су ва 10,5 про цен ти.

Зголементоварниотпатен
превоз,намалувањена
железничкиотинакаргото

аДелеМнаскоросоноваадминистративназграда

ЦрнаГорабарасезонскиработници,плата2.500евра
Си те мис лат де ка се зо на та за од мор во 
Цр на Го ра поч ну ва во ју ни, а за вр шу ва во 
сеп тем ври, но не е та ка. Во не кои гра до ви 
трае мно гу по дол го, а зем ја та ги отво ра 
вра ти те за се зон ски те ра бот ни ци.

Најм но гу се ба ра ат го тва чи, по мош ник-
го тва чи, со бар ки и хи ги е ни чар ки. Нај-
до броп ла те ни се го тва чи те, кои зе ма ат 
од 600 до 2.500 евра ме сеч на пла та. За 
раз ли ка од нив, нај мал ку пла те ни ка ко 

се зон ски ра бот ни се со бар ки те и хи ги-
е ни чар ки те, кои зе ма ат од 300 до 400 
евра ме сеч но.

Со ра бо та та оди и сме сту ва ње и хра на.
По не кој пер и од ра бот ни кот до би ва лич-
на кар та и до ку мен ти, би деј ќи каз на та 
за не при ја вен ра бот ник мо же да стиг не 
и до 2.800 евра. Се пак, мо ра да се по-
ми ри те де ка тре ба да по ми не одре ден 
пер и од пред да се слу чи тоа.

Ме ѓу на род на та аген ци ја за реј тинг „Му-
дис“ со оп шти де ка го на ма ли ла кре-
дит ни от реј тинг на ки не ски от долг 
би деј ќи прог но зи ра зго ле му ва ње на 
за дол жу ва ње то на зем ја та и за ба ву ва ње 
на еко ном ски от раст.

Реј тин гот на ки не ски от долг се на ма лу-
ва од ни во А3 до А1 со ста бил на перс-
пе кти ва, наг ла си „Му дис“.

На ма лу ва ње то на кре дит ни от реј тинг 
се по јас ну ва со фа ктот де ка „фи нан си-
ска та ста бил ност на Ки на ќе се вло ши 
мал ку след ни те го ди ни, при што вкуп-

ни от обем на дол гот ќе про дол жи да се 
зго ле му ва, до де ка по тен ци јал ни от раст 
ќе бе ле жи за ба ву ва ње“. 

Ре фор ми те, пред ви де ни од ре жи мот во 
Пе кинг за бор ба про тив фи нан си ски те 
ри зи ци, мо же да го за ба ват, но не и да 
го спре чат зго ле му ва ње то на дол гот на 
зем ја та, наг ла си „Му дис“.

Аген ци ја та оче ку ва еко ном ски от раст 
на Ки на да пад не на око лу пет от сто 
го диш но след ни те пет го ди ни. Пе кинг 
пред ви ду ва раст од око лу 6,5 от сто за 
оваа го ди на.

„Мудис“гонамаликредитниотрејтингнакина
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АНТОНИО 
МИЛОшОСкИ

НИкОЛА 
ГРуЕВСкИ

Што сака да сокрие 
Зоран Заев во пред-
лог-програмата на но-

вата влада и во предлог- листата за нејзини кан-
дидати е суштинското прашање што се поставува 
откако е обелоденет шверцерскиот обид на СДС 
да се даде само еден ден, првпат во историјата 
на Македонија, за анализа и разгледување на 
предлог-програмата и на листата на кандидати 
за новата влада.

Станува збор за набр-
зина создаден состав на 
влада што треба да ги 

задоволи апетите на челните луѓе во партиите 
без воопшто да се гледа за нивната стручност, 
за нивното искуство во минатото. Многу од нив 
се со криминални и корупциски афери во своето 
досегашно работење. Така што не може да стане 
збор за реформска влада, напротив може да стане 
збор за антиреформска влада.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
СОЛЗА  
ГРчЕВА

Можеби не сме демо-
кратија, ама сме богата 
држава кога можеме да 
си дозволиме куп вице-
премиери и 7-8 министри брз ресор! Владата како 
место за вдомување на сè и сешто, а уште не ни 
стасале до другите позиции… Јас не сум разочарана 
– не ни очекував нешто подобро од партии кои не 
сфатија дека тие не се важни, а дека општиот инте-
рес налагаше мала и компетентна, експертска влада.

БИЛјАНА 
ВАНкОВСкА

Конечно, не од Иванов, 
туку од СДСМ дојде ам-
нестија на кадрите на 
ДУИ, сега предложени 
дури и за министри. Траба да ми направат лобо-
томија, ништо помалку од тоа, па да верувам дека 
започнала борбата со криминалот. Јас не тврдев 
дека се вовлечени во криминал, туку оние кои не 
ги извадија од уста цели 10 години. Амнестија, 
драги мои. Ништо друго. Во таква селективна 
борба не верувам.

ЃОРГЕ  
ИВАНОВ

Отворањето на прего-
ворите во поглавјата 23 
и 24 за правосудство, 

основните права, правда, слобода и безбедност 
ќе го дадат неопходниот поттик за интензиви-
рање на реформските процеси. Статус квото не 
смее да продолжи. Нам ни е неопходна трансфор-
мирачката моќ на пристапниот процес, како и 
обединувачката моќ на процесот, за соочување 
со длабоката политичка поларизација во земјата.

Сите ни велеа дека ова ќе 
биде реформска влада. 
Сите луѓе овде, дали на 
државно, дали на локал-
но ниво, се неуспешни. И во албанскиот блок и во 
македонскиот. После толку желба да се дојде на 
власт и да не понудиш интелектуалец, кој македон-
ската јавност го знае и ќе каже овде не станува збор 
ниту за СДСМ ниту за ВМРО, докажани стручни лица, 
пред сѐ, во економската сфера, очекував и некое име 
докажано надвор од Македонија, надпартиски кадри 
да ни дадат, па да не замолчат сите. Ова вака не 
поминува, овде нема минимум компетенција, нема 
минимум квалитет. Ако реформи во Македонија 
донесат луѓе од типот на Самка Ибраимовски, тогаш 
тешко на Македонија. Лично мислам дека требаше 
да дојдат млади, стручни и докажани кадри. Ни „р“ 
од реформска влада. Господ нека ни е на помош.

СОТИР  
кОСТОВ
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Роден на:   
17 ја ну а ри 1966 го ди на во Штип

Образование:   
Оп шта и ком па ра тив на  
кни жев ност на Фи ло ло шки от 
фа кул тет во Скоп је

Про фе си ја:   
По ли ти чар и биз нис мен

по ди нот Љуб чо Ге ор ги ев ски 
кал ку ли ра во мат но во овој 
пер и од оби ду вај ќи се да ги 
изед на чи две те стра ни. Ако е 
опо зи ци о нер, ќе из ле зе јас но 
и глас но ќе за ста не про тив 
тоа. Ако е не што дру го, нај-
ве ро јат но го пра ви тоа што 
го пра ви. Ви сти на та за Ма-
ке до ни ја, ре ков, не ма да по-
ште ди ни ко го, зна еј ќи го тоа, 
тој нај ве ро јат но се оби ду ва да 
си ку пи не кое при вр за ниш-
тво со Гру ев ски, но и со си те 
дру ги“, ре че За ев, кој иа ко е во 
иста бран ша со Ге ор ги ев ски, 
во биз ни сот, не сфа ќа де ка 
по греш но е ра бо ти те да се 
гле да ат цр но-бе ло. И она ка 
нај че сто се мат но-по мат но. 
От то гаш на ва му мно гу па ти 
се са каа и отса ку ваа, а де не-
ска, ко га За ев е на пра гот да 
ос но ва сво ја вла да, ку де ни от 
Љуб чо е прв да му по ну ди 
ка дри. До бро, мо же би втор, 
ту ка е и бра тот Љу бе, да реж-
лив на ка дри.
По фор ми ра ње то на вла да-
та со ал бан ски те пар ла мен-
тар ни пар тии, Зо ран За ев ќе 
поч не пре го во ри и со опо зи-
ци ски вон пар ла мен тар ни по-
ли тич ки пар тии и ко а ли ции 
со цел да би дат вклу че ни на 
одре де ни ни воа во из врш на-
та власт. Се ка ко, вр ти-су чи, ќе 
се све де на па ри, а кај што се 
па ри те, та му е и биз ни сот, а 
ка де што е биз ни сот, та му е и 
Љуб чо. Опо зи ци ска та трој ка 
на дуг ме, вој во да та, бра тот и 
ге не ра лот, кои на пос лед ни-
те пар ла мен тар ни из бо ри не 
осво и ја ни ту еден пра те ник, 
во дат ин тен зив но ди рект ни 
шуш-буш сред би и кон крет-
ни пре го во ри за да би дат 
вклу че ни во вла ста. Пре го-
ва ра ат да би дат вклу че ни во 
по ни ски те еша ло ни -  фо тел-
јич ка ов де, фо тел јич ка он де. 
И та ка, ко га ќе се свр ти тр-
ка ло то, час со ед ни те, час со 
дру ги те, по втор но сѐ ќе се 
све де на па ри те, а ка де што 
се па ри те, та му се и биз нис-
ме ни те. Ка де што се биз нис-
ме ни те, та му е и вој во да та. 
� (Р.Р.)

Љуб чо Ге ор ги ев ски

којнеМа,неМаПРоБлеМи-којиМа,иМаиВалканиалиШта

Пре ба ру вај ќи по ин тер-
нет за Љуб чо Ге ор ги ев-
ски, ќе сфа ти те де ка за 

не го по стои са мо ед на кон-
стан та и таа не ма вр ска со 
вој вод ска та ти ту ла за ра бо-
те на во дам неш ни те де ве де-
сет ти. Не го го ин те ре си ра ат 
па ри те, биз ни сот ако упо тре-
би ме еу фе ми зам, а за дру го то 
ќе се до го во ри ме - час е дес но, 
час ле во. 
Пр ви от пре тсе да тел на 
ВМРО-ДПМНЕ, пр ви от пот-
пре тсе да тел во не за вис на 
Ма ке до ни ја, по ра не шен пре-
ми ер, е мно гу рас по ло жен чо-
век и им стои на рас по ла га ње 
на тие што се на власт. Ко га 
изг ле да де ка ќе дој дат на 
власт, исто та ка, им стои на 
рас по ла га ње. Не му мо же те 
ил ја да па ти да му се на лу ти-
те, да се ска ра те со не го, да го 
исфр ли те од до ма ка ко пар-
тал, но тој со се то го ле мо ср це 
и ду ша по втор но ќе ви се вра-
ти. Ка ко парт нер. Ка ко ве рен 
ко а ли ци ски дру гар. Ка ко што 

за ед нич ки и во до го вор со 
ВМРО-ДПМНЕ ја бан кро ти-
раа Ма ке дон ска бан ка. Тоа е 
единс тве на та бан ка ко ја што 
не е ли кви ди ра на од фи нан-
си ски при чи ни, ту ку по вол ја 
на гу вер не рот“.
� „Драг наш ше го би ец, Љуб-
чо! „Бла го ве стие“ на тво ја-
та по чи ту ва на со пру га не 
ре ке ти ра ше ту ку, не на деј-
но, фир ми те са ми те поч наа 
до бро вол но да ѝ пре фр ла ат 
па ри. Од чист ху ма ни зам. Тор-
би те со кеш, што се кој ден ги 
при би ра ше тво јот ди ре ктор 
на Ца ри нар ни ца та на Ма ке-
до ни ја (осу ден во отсус тво, 
скри ен со го ди ни кај со се ди-
те), „до бро вол но“ му ги пол-
неа транс порт ни те ор га ни за-
ции и тој „дне вен па зар“ или 
дне вен „до бро во лен при лог“ 
(од увоз ни ци те и од из воз-
ни ци те) „са ма ри ќан ски“ им 
го по да ру ва вте на си ро маш-
ни те (или, пак, си го де ле вте 
ме ѓу се бе?); и ни кој не зе де 
ми то во ми ли он ски из но си 
од про даж ба та на „Окта“, на 
„Те ле ком“ и на дру ги ком па-
нии“, пи шу ва Го шев.
Ете та ка те че раз го вор ме-
ѓу двај ца би вши кои изг ле да 
има ат мно гу што да си ка жат, 
но и да по ка жат. 
Од дру га стра на, по ли ти-
ча рот Ге ор ги ев ски, оној 
акту ел ни от, не од би вшо-
то вре ме, са кал да вле зе во 
вла да та на чо ве кот кој му се 
за ка ну ва ше де ка ќе го „га-
ѓа“ со бом би. Оној кој си те 
со сле че ни га ќи ги др жи в 
ра це – бом ба шот Зо ки. 
� „Јас сум 90 про цен ти убе-
ден, еве оста вам 10 про цен-
ти, де ка оној дел во кој се 
ми ни стри и функ ци о не ри 
на ВМРО е сни ма но од СДСМ. 
Це ло вре ме ви кам УД БА за да 
го за шти там СДСМ. Еве ви ка-
жу вам СДСМ сни ма, што са ка-
те дру го да ви ка жам“, из ја ви 
ли де рот на ВМРО-НП, Љуб чо 
Ге ор ги ев ски, во ин терв ју за 
ТВ „24 ве сти“ пред 2 го ди ни.
� „Ако доз во ли те, во пер и о-
дот што прет стои на јав но ста 
ќе ѝ ста не јас но зо што гос-

син таг ма та по ли ти чар-биз-
нис мен е со ста ве на од „по ли-
ти чар“ и „биз нис мен“, та ка и 
на ста пу ва лич но ста Љуб чо 
Ге ор ги ев ски - од по зи ци ја на 
по ли ти чар, по ра не шен, но 
и кон тро вер зен, се по ја ву ва 
ко га ќе за тре ба, ка ко бо деж, 
да под боц не, да пу шти во да 
на во де ни ца, да ско кот не, а 
по тоа се пов ле ку ва во биз-
нис мен ски от спо кој и ги бе ре 
пло до ви те од сво е то пр во јас. 
Час лев, час де сен, мал ку по-
ли ти чар, глав но биз нис мен. 
Не де ла ва Љуб чо бе ше се при-
су тен, пр во ка ко биз нис мен 
ис про во ци ран од сли чен на 
се бе. За гу ша се фа ти ја Љуб чо 
Ге ор ги ев ски и Пе тар Го шев. 
Об ви ну ва ња за кри ми нал,  
на вре ди и пра ша ња си упа-
ти ја еден на друг за вре ме то 
ко га би ле на власт и функ-
ци ја. Ге ор ги ев ски  го об ви ни 
Го шев де ка ја бан кро ти рал 
Ма ке дон ска бан ка, Го шев, 
пак, го пот пра ша ка ко се 
збо га тил до „сред но бо гат“ .
� „Пе тар Го шев, очиг лед но, 
има цр на дуп ка во ме мо ри ја-
та, штом не се се ќа ва на пет те 
го ди ни во кои ка ко гу вер нер 
му слу же ше на ВМРО-ДПМНЕ 
и на Ни ко ла Гру ев ски, а при-
тоа мно гу ус пеш но ги бра-
не ше нив ни те по ли ти ки. Во 
тој кон текст се ка ко тре ба да 
ѝ об јас ни на јав но ста ка ко 
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И н фор ма ци и те за ФБИ да 
поч не кон тра ра зуз на вач ка 
истра га ми на то то ле то ги 

обез бе ди то гаш ни от ди ре ктор на 
ЦИА, Џон О. Бре нан, бли зок при ја тел 
на Оба ма. Бре нан бе ше дел од пре-
тсе да тел ска та кам па ња на по ра неш-
ни от пре тсе да тел во 2008 го ди на и 
во не го ва та Бе ла ку ќа.

На 23 мај Бре нан из ја ви за Ко ми те-
тот за раз уз на ва ње на Кон гре сот на 
САД де ка раз уз на вач ка та за ед ни ца 
со би ра ла ин фор ма ции за кон та кти-
те што ги ос тва ру ва ле со ра бот ни-
ци те на Трамп со Ру си те. Бре нан не 
ги име ну ва ше ни Ру си те ни лу ѓе то 
на Трамп. Тој по со чи де ка не зна ел 
што би ло ка жа но.

Но, тој ре че де ка ве ру ва оти кон та-
кти те би ле до вол но број ни за да се 
алар ми ра ФБИ, кое ја поч на сво ја та 
истра га за со ра бот ни ци те на Трамп 
ми на ти от ју ли, спо ред прет ход ни 
све до че ња на то гаш ни от ди ре ктор 
на ФБИ, Џејмс Б. Ко ми, пред Кон-
гре сот.

Истра га та на ФБИ за кон та кти 
поч на исти от ме сец ко га раз уз на-
вач ка та за ед ни ца по со чи на ру ски 
аген ти што ор га ни зи ра ле ха ки ра ње 
на комп ју те ри те на Де мо крат ска та 
пар ти ја и обез бе ду ва ле укра де ни 
еле ктрон ски по ра ки до „Ви ки ликс“.

Бре нан, кој не ја крие сво ја та ан ти-
па ти ја кон Трамп, го ин фор ми рал 
Оба ма за на пре до кот на истра га та, 
кој во тоа вре ме се оби ду ва ше да ѝ 
по мог не на Хи ла ри Клин тон во неј-
зи на та кам па ња про тив кан ди да тот 
на ре пуб ли кан ци те.

Ка ко што ги опи ша Бре нан сво-
и те дејс тва пред Ко ми те тот: 
„Са кав да се оси гу рам де ка се-
ко ја ин фор ма ци ја што ја имав ме 
бе ше спо де ле на со Би ро то. Тоа 
бе ше и над вор од мо јот ман дат 
ка ко ди ре ктор на ЦИА, да се сле-
дат си те тра ги во кои се вклу че-
ни аме ри кан ски ли ца. Но, се оси-
гу рав де ка сè што вклу чу ва ше 
аме ри кан ски ли ца, вклу чу вај ќи 
и се ка кво вклу чу ва ње ли ца што 
учес тву ва ле во кам па ња та на 
Трамп, бе ше спо де ле но со Би-
ро то“.

-Бевсвесензаразузнавачките
информации,законтактите
меѓурускиофицијалнилица
иамериканскилицакоиизра-
зијазагриженоствомојотум
затоадалитиелицасорабо-
тувалесоРусите,далисвесно
илинесвесно,итоапослужи
какоосновазаФБИдаотвори
истрагазадасеутврдидали
сеслучилтаковзаговор[или]
соработка - до да де Бре нан.

Еди на е сет ме се ци по доц на не 
по стои офи ци јал на јав на по твр-
да де ка лу ѓе то на Трамп со ра бо-
ту ва ле со Ру си те за ха ки ра ње то.

Ко га Треј Га у ди од Јуж на Ка ро-
ли на, пред вод ник на ре пуб ли-
кан ци те во ис пра шу ва ње то на 
Бре нан, пра ша за што збо ру ва ле 
Ру си те и лу ѓе то на Трамп, по ра-
неш ни от вр вен шпи он из ја ви 
де ка не знае.

-Видовинтеракцијаи[бев]све-
сензаинтеракцијакоја,повтор-
но,покренапрашањавомојот
умзатоаштоевистинскатапри-
роданатоа.Но,јаснезнам.Не-
мамдоволноинформациизада
одредамдалисеслучилатаква
соработка,илисоучесништво,
илитаендоговор.Но,знамдека
постоешеосновазадасепрезе-
менешто - ре че Бре нан.

Поз на то е де ка не кои лу ѓе на 
Трамп има ле кон такт со Ру си те 
за вре ме на кам па ња та ко га се 
слу чи ло ха ки ра ње то, а не кои за 
вре ме на тран зи ци ја та.

Поз на то е де ка Џе ред Куш нер, со-
вет ник и зет на Трамп, ко му ни ци-
рал со ру ски от ам ба са дор Сер геј 
Кис љак за вре ме на тран зи ци ја та, 
ка ко и со пен зи о ни ра ни от ар ми-
ски ге не рал-пот пол ков ник Мајкл 
Флин.

Аме ри кан ски от Стејт де парт мент 
го спон зо ри ра ше па ту ва ње то на 
дип ло ма ти те на на ци о нал на та 
кон вен ци ја на ре пуб ли кан ци те 
во ју ли. Кис љак бе ше ме ѓу тие што 
при сус тву ваа.

Еден од лу ѓе то на Трамп за кои се 
знае де ка кон та кти ра ле со Ру си-
те во ју ли бе ше Кар тер Пејџ. Пејџ 
се прет ста ву ва ка ко во лон тер на 
ни ско ни во, кој се по ја ву ва ше на 
те ле ви зи ја во име на Трамп и ну-
де ше со ве ти за над во реш на та по-
ли ти ка.

Пејџ, кој има во де но биз нис со Ру-
си те со го ди ни и жи ве ел во Мос ква 
во 2000-ти те го ди ни ка ко ин ве-
сти ци ски бан кар на Ме рил Линч, 
се вра ти ми на то то ле то за да да де 
из ја ви за ме ди у ми те.

Пејџ из ја ви за „Ва шин гтон тајмс“ 
де ка тој не играл ни ка ква уло га 
во ру ски те за го во ри за ме ша ње 
во из бо ри те.

Тој сме та де ка кам па ња на Трамп 
ги за тег на ла од но си те со не го по-
ра ди сен за ци о нал ни об ви не ни-
ја во не по твр де но до сие про тив 
Трамп што се по ја ви на не кол ку 
ме ди у ми пред 8 но ем ври.

До си е то бе ше ед на од си ли те што 
вли ја е ја врз ФБИ тоа ле то. Не кои 
из ве штаи од ме ди у ми те на ве ду-
ваа де ка тоа е при чи на та по ра ди 
ко ја Би ро то поч на истра га за со ра-
бот ни ци те на Трамп и се стек на со 
на лог да го прис лу шу ва Пејџ ка ко 
мо жен стран ски агент.

Но, све дош тво то Бре нан од 23 
мај по ка жу ва де ка ток му не го ви-
те дејс тви ја го на те ра ле ФБИ да 
поч не истра га.

До си е то е фи нан си ра но од под др-
жу вач на Клин тон, а на пи ша но од 
бри тан ски от по ра не шен шпи он 
Кри сто фер Стил. Тој бе ше ан га жи-
ран од стра на на фир ма та „Фјужн 
џи-пи-ес“ во Ва шин гтон, ко ја се 
по вр зу ва со де мо кра ти те.

Бе ле шки те од 35 стра ни ци на Стил 
прв пат се по ја ви ја во јав но ста кон 
кра јот на ју ни. Во сре ди на та на ју-
ли „Фјужн“ об ја ви дру ги бе ле шки 
што ги на пра ви ја по ве ќе то сен-
за ци о нал ни об ви не ни ја. Еден од 
нас ло ви те гла се ше „По на та мош ни 
ин ди ка ции за го ле ми от за го вор 
ме ѓу кам па ња на Трамп и Кремљ“.

Стил ве ли де ка гос по ди нот Кар тер 
и по ра неш ни от ме на џер на кам-
па ња та на Трамп, Пол Ма на форт, 
фор ми ра ле тим што ќе ра бо ти со 
Ру си те за да се хак нат де мо кра-
ти те.

Пејџ ве ли де ка об ви ну ва ње то е 
бес мис ле но. Тој из ја ви за „Тајмс“ 
де ка не го поз на ва Ма на форт.

Ма на форт, исто та ка, ги не ги ра ше 
об ви не ни ја та. Ор га ни за ци ја та на 
Трамп го от пу шти по из ве шта и те 
де ка до би вал сом ни тел ни исп ла-
ти од про ру ски укра ин ски по ли-
ти чар. Ма на форт из ја ви де ка не 
раз го ва рал со Ру си те.

По сос лу шу ва ње то на Бре нан на 
23 мај, Пејџ ис пра ти пис мо до Ко-
ми те тот на Кон гре сот.

-Неговотосведоштвобешево
согласностсоклеветитеинеос-
нованитеобвинувањапонудени
вотекотнапоследнатагодина
одмандатотнанивниотрежим,
какоимесецитепотоа - пи шу ва 
Пејџ во пис мо то до К. Мајкл Ко на-
веј, ре пуб ли ка нец од Те ксас кој ја 
во ди истра га та на ко ми те тот, и 
до Б. Адам Шиф од Ка ли фор ни ја, 
де мо крат во Ко ми те тот.

-Завременамоитеинтеракции
соРуситево2016година,јаспо-
стојанојаснокажувавдекасите
моибенигниизвештаиибезо-
пасниактивностивоМосква,
какоинадругиместавостранс-
тво,сенаправениисклучивока-
конаучникиделовнолицешто
зборувавосвоеиме.Содруги
зборови,воникојслучајнебев
поврзансотогашниоткандидат
Трамп - пи шу ва Пејџ.

Во до си е то на Стил се ве ли де ка 
тој се срет нал со двај ца Ру си по вр-

за ни со Кремљ во Мос ква во ју ли. 
Пејџ го не ги ра тоа.

Бре нан е остар кри ти чар на Трамп, 
осо бе но од из бо ри те и ја об ви ну ва 
раз уз на вач ка та за ед ни ца за про-
те ку ва ње ин фор ма ции. Бре нан 
ре че де ка Трамп не ја раз би ра за-
ка на та од Ру си ја.

До де ка Бре нан бе ше во Бе ла та ку-
ќа, ад ми ни стра ци ја та на Оба ма 
поч на со шес тго ди шен при стап на 
ре се ти ра ње кон Мос ква, при што 
то гаш на та др жав на се кре тар ка 
Клин тон сто е ше до ру ски от пре-
тсе да тел Вла ди мир Пу тин и ги 
по ви ка Аме ри кан ци те да пра ват 
биз нис со Ру си ја.

Од но си те се вло ши ја отка ко си ли-
те на Пу тин ја на пад наа Укра и на.

До ден-де нес, ре чи си ед на го ди-
на отка ко Бре нан го алар ми ра ше 
ФБИ, не по стои јав на офи ци јал на 
по твр да де ка лу ѓе то на Трамп се 
ко ор ди ни ра ле со Ру си те за ха ки-
ра ње то. Се на тор ка та Да ен Фајн-
стајн, де мо кра тка од Ка ли фор ни ја 
и член ка на Ко ми те тот за раз уз на-
ва ње на Се на тот, из ја ви прет ход но 
овој ме сец де ка таа не гле да до ка-
зи за за го вор.

И Ко ми те тот за раз уз на ва ње на 
Се на тот и Кон гре сот го ис пи ту-
ва ат тоа об ви не ние.

Ми на та та не де ла Се на тот по ба ра 
од пре тсе да тел ска та кам па ња на 
Трамп да ги пре да де си те за пи си 
во вр ска со Ру си ја. 

истрагатанаФБизасоработниците
натрампјаинициралшефот
наЦиа-пријателнаобама

сВет

по ни за та кон грес ни сос лу шу ва ња за ру ско то ме ша ње во 
пре тсе да тел ски те из бо ри ста на по јас но што ја пре диз ви ка
ло ад ми ни стра ци ја та на Ба рак оба ма да отво ри истра га за 
кам па ња та на до налд трамп ми на то то ле то

Из вор: „Ва шин гтон тајмс“
Пре вод: Ана Цве та но ска
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Депресијатаеболестшто
можедасејавивосекоја
возрастипериододживотот

Д-РХРИСТИНАЛеСКАРОВСКА, МАТИЧЕН ЛЕКАР здраВjе

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

Годинава светскиот ден на здравјето беше 
посветен на депресијата, а, по препорака на 
светската здравствена организација, докторите 
по семејна и општа медицина работат под мотото: 
„депресија – ајде да зборуваме“

Д епресијата се лекува и па-
циентите што се сомне-
ваат дека страдаат од 

оваа болест треба да побараат 
помош од својот матичен лекар. 
Многу е важно пациентите да 
имаат доверба во својот матич-
ниот лекар и да разговараат со 
него бидејќи матичниот лекар 
е еден од главните условите за 
рана детекција, препознавања, 
дијагностицирање и навремено 
лекувањето на оваа болест.

Здружението на лекари по општа 
медицина – семејна практика, по 
повод Светскиот ден на семеј-
ните и општи лекари, спроведоа 
активност што опфаќа пополну-
вање прашалник за самопроцена 
на депресијата од страна на па-
циентите. Прашалникот опфаќа 
прашања што покажуваат дали 
кај пациентите постои нару-
шување на неговото психичко, 
социјално и професионално на-
рушување во континуитет од две 
недели. Целта е да се детектираат 
пациенти со знаци на депресија, 
а од резултатите што ќе добијат 
при попленување на прашални-
ците лекарите треба да проценат 
дали се работи за лесна, тешка 
депресија или депресија што има 
суициден карактер. Прашални-
ците се достапни кај матичните 
лекари, а ако ги нема, може да се 
преземат од интернет.

Годинава светскиот ден на 
здравјето беше посветен на 
депресијата, а по препорака на 

Светската здравствена органи-
зација, докторите по семејна и 
општа медицина работат под 
мотото: „Депресија – ајде да 
зборуваме“.

Менталното здравје заедно 
со општото физичко здравје е 
важен предуслов за здрава на-
ција. Според податоците на Ма-
кедонското лекарско друштво, 
две третина од пациентите што 
дошле во ординациите на семеј-
ните општи лекари имаат фи-
зички симптоми, а дел од нив 
имаат симптоми што укажуваат 
дека имаат депресија, но ги иг-
норираат и отфрлаат, мислејќи 
дека тоа ќе помине.

-Пациентитенесекогашса-
каатдазборуваатзадепре-
сијатакакоболест,нонајчесто
зборуваатзанејзинитемани-
фестации – вели д-р Христина 
Лексаровска, која работи како 
матичен лекар во интервју за 
„Република“.

Според нејзиното искуство, 
депресијата често се јавува кај 
постари лица и е поврзана со 
некои состојби како што се бо-
лест и тоа срцеви заболувања, 
дијабетес, хронична болка. На 
депресијата влијаат и тешки 
животни настани како што се 
загуба на партнерот, како и на-
малена способност за правење 
на работите што овие лица ги 
правеле на помлада возраст. Но, 
депресијата е болест што може 
да се јави во секоја возраст и 
период од животот.

помалку од вообичаеното, воз-
немиреност, намалена концен-
трација, нерешителност, немир, 
чувство на безвредност, вина 
или безнадежност, размислуваат 
да си наштетат себеси или да се 
самоубијат.

 Којаепопулацијаташтонај-
честострадаоддепресија?
ЛеСКАРОВСКА: Депресијата 
често се јавува кај постари лица 
и е поврзана со некои состојби 
како што се болест и тоа срцеви 
заболувања, дијабетес, хронич-
на болка. Потоа на депресијата 
влијаат и тешки животни наста-
ни како што се загуба на парт-
нерот, како и намалена способ-
ност за правење на работите што 
овие лица ги правеле на помлада 
возраст. Но, депресијата е болест 
што може да се јави во секоја 
возраст и период од животот.

 Колкуможедапомогнепра-
шалникотштобешеизработен
запациентитедаможатдаја
препознаатдепресијатаида
побараатпомош?
ЛеСКАРОВСКА:Прашалниците 
за самопроцена на депресијата 
се од голема помош не само за 
пациентите, туку и за нас, ма-
тичните лекари, заедно уште 
повеќе да ја доближиме депре-
сијата како болест и отворено 
да разговараме за неа. Со нив 
добиваме одговор за тежината 
на депресивната епизода. Па-
циентите не секогаш сакаат да 
зборуваат за депресијата како 
болест, но најчесто зборуваат за 
нејзините манифестации.

 Ако матичните лекари се
првитештобитребалодаја
препознаатдепресијатакај
своитепациенти,којсѐтреба
даучествуваволекувањето?
ЛеСКАРОВСКА:Во лекувањето, 
покрај матичните лекари, кои се 
на столбот за навремено откри-
вање на болеста, може и треба 
да учествува секој. Почнувајќи 
од најблиските во семејството, 
блиски луѓе што нѐ познаваат 
и на кои им веруваме, па сѐ до 
психотерапевти, психолози, 
психијатри и други специјали-
зирани здравствени и социјални 
работници. 

 Дали семејнитеиматич-
нителекаритребадабидат
првиштоќејадетермини-
раатдепресијатакајсвоите
пациенти?
ЛеСКАРОВСКА:Депресијата е 
болест што ја карактеризира 
чувство на постојана тага и на 
губење интерес за работи што, 
инаку, сакате да ги правите, 
придружени со неспособност 
за извршување на секојднев-
ните активности во период од 
најмалку две недели. Секако 

дека семејните и матичните 
лекари се првите што ја де-
терминираат депресијата кај 
своите пациенти.

 Далипациентитезнаатда
гипрепознаатзнацитенаде-
пресијата?
ЛеСКАРОВСКА:Најчесто па-
циентите болни од депресија 
се жалат на некои од следниве 
манифестации на болеста: на-
малена енергија, промена на 
апетитот, спијат повеќе или 
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ЛОРДКРИСХОЛМС,еДеНОДНАЈуСПеШНИТеПАРАОЛИМПИЈЦИВОСВеТОТГОСТуВАШеВОСКОПЈе

Премногуимсекажуваналуѓето
деканеможатдауспеатместода
имсекажедекаможат

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

ве ру вам де ка си те има ме по тен ци јал  
да ус пе е ме без гра ни ци, а, се пак, се кој
д нев но се огра ни чу ва ме се бе си за да им 
овоз мо жи ме на дру ги те да нѐ око ва ат со 
нив ни те гра ни ци. сѐ се све ду ва на тоа да 
се има ви зи ја, да си го нај де ме со нот и да 
ги на те ра ме лу ѓе то око лу нас да поч нат 
да го пре тво ра ат тој сон во ре ал ност

� ЛордХолмс,Виестенајуспешни-
отпараолимпиецвоОбединетото
Кралство.Колку„крв,потисолзи“
беапролеанизаовојуспех?
ХОЛМС:Це лос но бев по све тен на мо-
ја та пли вач ка ка ри е ра. Тоа зна че ше 
де ка ста ну вав се кој ден во 4.40 на у тро, 
пли вав два ча са, 8,000 ме три и по тоа 
уште два ча са на ве чер и еден час во 
са ла за веж ба ње. Освен тре нин гот, сѐ 
што пра вев, мо ра ше да го по ми не ед-
но став ни от тест „да ли ќе ми по мог не 
да пли вам по бр зо?“ Тоа се од не су ва ше 
на ре жи мот на ис хра на, спи е ње то, ду-
ри и да ли да одам пе шки до учи ли ште 
или не, се ко ја од лу ка бе ше по све те на 
на таа ми си ја. Та ка што, ко га ќе стиг-
нев до по че то кот на тр ка та, зна ев де ка 
сум на пра вил сѐ што сум мо жел. За 
се кој за мав што ќе го на пра вев во таа 
тр ка, ќе имав исп ли ва но два ми ли о на 
ме три. Ил јад ни ци ча со ви и ми ли о ни 
ме три пре то че ни во со вр ше но то пли-
ва ње на Па ра о лим пи ски те игри. 

Друг ва жен еле мент бе ше ти мот - имав 
иск лу чи те лен тре нер и фан та стич на 
еки па. Си те имав ме це лос на до вер ба 
ед ни во дру ги. До вер ба та се зас но ва-
ше на отво ре на, јас на ко му ни ка ци ја, 
со ра бо тка и вер ба еден во друг и ми-
си ја та на ко ја си те ние бев ме. Зна чи, 
има ше ма ко трп на ра бо та, за ед нич ки 
стре меж кон зна чај на цел, од ли чен 
тим и, се раз би ра, „крв, пот и сол зи“.

По мно гу број ни те мо ти ви рач-
ки го во ри на кон фе рен ци и-
те ТЕД низ све тот, во Скоп је 

го сту ва ше лорд Крис Холмс, еден 
од нај ус пеш ни те па ра о лим пиј ци 
во све тот. Тој ја спо де ли сво ја та 
при каз на на јав ни от на стап „Очи за 
ед на квост“ на кој го во реа и ма ке-
дон ски от па ра о лим пи ец Бра ни мир 
Јо ва нов ски и Ван гел Тр ка ља нов, 
кој се за ни ма ва со па раг лај дерс-
тво. На ста нот бе ше под др жан од 
Бри тан ска та ам ба са да во Скоп је.

Лор дот Холмс од Рич монд е до бит-
ник на де вет злат ни, пет сре бре ни и 
еден брон зен ме дал. На 14 го ди ни, 
со се ма не о че ку ва но, пре ку ноќ го 
за гу бил ви дот, но не и мо ти вот за 
жи вот и за спор ту ва ње. Де нес, по за-
вр шу ва ње на спорт ска та ка ри е ра, тој 
е дел од Гор ни от Дом на Пар ла мент 
на Бри та ни ја, фо ку си рај ќи го сво е то 
ра бо те ње на вра бо ту ва ње, обра зо-
ва ние и ве шти ни, ме ди у ми, спорт и 
ди ги тал ни мож но сти за ли ца та со 
преч ки во раз во јот.

� ПознатстепоВашитеинспира-
тивниговоринаконференцииниз
светот.ШтонајчестоВепрашуваат?
Штосакаатдадознаатслушателите?
ХОЛМС: Лу ѓе то мно гу ги ин те ре си ра 
„ка ко“. Ка ко е мож но тол ку на пор но да 
се тре ни ра? Ка ко е мож но да се из др жи 
бол ка та? Ка ко е мож но да се осво јат 
9 злат ни ме да ли? Ка ко е мож но да се 
пре не сат овие по ра ки во биз ни сот и 
јав ни те ин сти ту ции за да им се овоз-
мо жи да има ат ма кси мал ни ре зул та ти? 
Ми се до па ѓа што имам мож ност да 
го иско ри стам мо е то искус тво да им 
по мог нам на дру ги те да ги про нај дат 
сво и те од го во ри и мож но сти. Че сто ме 
пра шу ва ат ка ко сум пли вал во пра ва 
ли ни ја и ка ко сум зна ел ко га да се свр-
там? Од го во рот бе ше во про це сот на 
обу ка - да се раз вие со вр ше но ба лан-
си ран за мав со цел да се одр жи пра ва 
ли ни ја и да се брои бро јот на за ма ви за 
да зна е те ко га точ но тре ба да свр ти те 

на зад. Не се ко гаш оде ло пра вил но на 
тре нинг, но тоа е во ред, тре нин гот 
е ме сто то за уче ње, да ги на пра ви те 
си те ва ши гре шки, та ка што ко га ќе 
дој де до са ма та тр ка, си те гре шки да 
се оста ват во ба зе нот и фи на ле то да 
би де со вр ше на из вед ба. 

� Виестедоказдеканемаграницаза
тоаштоможедасепостигне.Дали
еточнодекачовекотнемаограни-
чувања?
ХОЛМС:Ве ру вам де ка си те има ме по-
тен ци јал да ус пе е ме без гра ни ци, а, 
се пак, се којд нев но се огра ни чу ва ме 
се бе си за да им овоз мо жи ме на дру-
ги те да нѐ око ва ат со нив ни те гра-
ни ци. Сѐ се све ду ва на тоа да се има 
ви зи ја, да си го нај де ме со нот и да ги 
на те ра ме лу ѓе то око лу нас да поч нат 
да го пре тво ра ат тој сон во ре ал ност. 
Прем но гу им се ка жу ва на лу ѓе то де-
ка не мо жат да ус пе ат ме сто да им се 
ка же де ка мо жат.

Ко га го из гу бив ви дот, на 14 го ди ни, 
ми ре коа де ка не мо жам да одам на 
учи ли ште. Ми ре коа де ка ќе мо рам 
да одам во спе ци јал но учи ли ште. Ми 
ре коа де ка не ма да мо жам да се вра-
там во клу бот ка де што пли вав, не-
ма ше лу ѓе со преч ки во раз во јот во 
ре дов ни те пли вач ки клу бо ви во тоа 
вре ме. Но, ме сто да го при фа там тоа, 
јас ус пе ав да ги убе дам и дру ги те лу ѓе 
да не го при фа тат тоа, нај мал ку мо и те 
учи те ли и тре не рот по пли ва ње, кои 
беа фан та стич ни. Си те беа под го тве-
ни да ви дат ка ко ќе одат ра бо ти те. Се 
да доа и ми овоз мо жи ја да се вра там 
во исто то учи ли ште и на исти от ба-
зен. Ми по мог наа да се за јак нам ка ко 
ин ди ви дуа и та ка ми по ка жаа ка ко 
мо же да се на пра ви ви стин ска, одрж-
ли ва про ме на. 

� Завршувалинекогашличниот
развој?
ХОЛМС: Не ма крај за лич ни от раз вој. 
Си те сме на не кој пат и тре ба да би де 
све тол, пре кра сен и ис пол ну вач ки. Не-
ма се ко гаш да би де лес но, ќе има тол ку 
тем ни мо мен ти што го зас ле пу ва ат 

де нот, но ќе има и та кви уба ви де но ви 
што гра ди те ќе ти прс нат. При фа ти го 
ло шо то и до бро то и за вр ши/истр чај ја 
тр ка та, на пи ши ја тво ја та при каз на.
Ко га за вр шив со пли ва ње то, са кав 
нов пре диз вик. Ре шив да на у чам да 
ски јам. По втор но, тоа се зас но ва ше 
на до вер ба, мо рав да се ста вам во ра-
це те на не кој друг. Ски јам со апа рат за 
слу ша ње и со ин стру ктор, кој е де сет 
ме три зад ме не и ми ка жу ва ко га да 
свр там и кол ку е стр мен те ре нот. Бе ше 
од ли чен тест: учев но ва ве шти на, ве-
ру вав не ко му и ужи вав во уни кат на та 
ре ге не ра тив на при ро да на пла ни ни те.   
Да се жи вее, зна чи по сто ја но да се ба ра, 
да се стре ми, да се учи. Уни вер зум на 
мож но сти, и тол ку мно гу од нив мо же-
ме да ги иску си ме, ужи ва ме и са ка ме. 
 
� Вомотивацискитеговорнициче-
стосевели„бидетереални,очеку-
вајтечуда“.Далисесогласуватесо
тоатврдење?
ХОЛМС:Ап со лут но. Ве ру вам де ка не ма 
ма гич на прав да ис по ра ча ус пех, и тоа 
е всуш ност ма гич но то. Зна чи, си те ние, 
обич ни те лу ѓе мо же ме да го по стиг-
не ме на ши от по тен ци јал, мо же ме да 
по стиг не ме го ле ми ус пе си. Ве ру вам 
де ка се ко гаш е за ед нич ка ра бо та, не-
ма та кво не што ка ко ин ди ви ду ал но 
по стиг ну ва ње, са мо за ед нич ки ус пех. 
Зе ме те го при ме рот на Олим пи ски те и 
на Па ра о лим пи ски те игри во Лон дон 
2012 го ди на. Ни кој не мис ле ше де ка 
Лон дон ќе по бе ди во тр ка та да би де 
до ма ќин, а уште по мал ку де ка ќе ор-
га ни зи ра та кви вос хи ту вач ки игри. 
Ка ко го на пра вив ме тоа? Имав ме јас на 
ви зи ја, ми си ја, стра те ги ја и план. Прив-
ле ков ме лу ѓе од си те сре ди ни, мла ди 
и ста ри, со преч ки во раз во јот и без, 
дол го вре ме не вра бо те ни, по ра неш ни 
пре стап ни ци. Си те ги во ве дов ме во 
кул ту ра та на Лон дон 2012, ги по вр-
зав ме со цел та и ги ос ло бо див ме да ја 
ра бо тат нај до бро во жи во тот. Имав ме 
ја сен, раз во ен про цес на учи, обу чи, 

те сти рај и, клуч но, ве ру вај. До вер ба-
та бе ше нај бит на та од че ти ри те за да 
се овоз мо жи ма ги ја та да те че во тоа 
пре крас но спорт ско ле то во Лон дон 
во 2012 го ди на.
   
� КојбешенајтешкиотмоментвоВа-
шатакариера?Далинекогашима-
ломоменткогастепосакаледасе
откажетеидазаминете?Штобила
Вашатамотивацијаданесеотка-
жетевоборбата?
ХОЛМС: Ко га пли вав на мо ја та пр ва 
тр ка на Па ра о лим пи ски те игри во Ат-
лан та. Го бра нев шам пи он ско ме сто 
од Бар се ло на осво е но че ти ри го ди ни 
прет ход но. Пли вав, за вр шив со лич но 
нај до бро вре ме и го ур нав свет ски-
от ре корд кој бе ше стар 14 го ди ни. Го 
на пра вив се то тоа и бев втор. Бе ше 
ужас но. Вес ни ци те беа про тив ме не. 
При ти со кот бе ше врз ме не, но зна ев 
де ка тре ба да оста нам фо ку си ран за 
след на та тр ка, 100 ме три сло бо ден 
стил. Сѐ за ви се ше од ме не, да не се 
отка жам, да не би дам де кон цен три ран, 
ту ку да се др жам до цел та, да пли вам 
и да се оби дам да ја по бе дам тр ка та 
пред ме не. 

� КојаеВашатапораказамакедон-
скитепараолимпијци?
ХОЛМС:Мо ја та по ра ка до си те ма ке-
дон ски па ра о лим пиј ци е – згра бе те 
ја шан са та, вре ме то е фан та стич но за 
па ра олм пиј ци те. Пра шај те се кол ку 
мно гу би са ка ле да об ле че те ма ке дон-
ски дрес во 2020 го ди на ка ко дел од 
ти мот што ќе па ту ва на Па ра о лим-
пи ски те игри во То кио. Со ну вај те го, 
по са кај те го, тре ни рај те за не го и ре-
а ли зи рај те го. Би са кал да ве ви дам 
та му во ле то то 2020. Се се ќа вам ко га 

прв пат го об ле ков дре сот на Ве ли ка 
Бри та ни ја на Па ра о лим пи ски игри, 
имав 16 го ди ни и бев мно гу воз бу ден 
што мо жев да ја прет ста ву вам мо ја та 
зем ја. Че ти ри го ди ни по доц на, ко га 
го до бив мо јот прв зла тен ме дал, го 
об ле ков дре сот и за ста нав на пла то то 
да го при мам ме да лот, ја слу шав бри-
тан ска та хим на, а бри тан ско то зна ме 
се кре ва ше на јар бо лот. То гаш соз нав 
кол ку бев по че стен, кол ку сре ќен бев 
што мо жев да на пра вам не што по ве ќе 
од се бе си, да се нат пре ва ру вам за мо јот 
тим и, нај бит но, да ја имам таа сре ќа 
да се нат пре ва ру вам за мо ја та зем ја. 

� Верувателивоидејатадекадоа-
ѓавремекогасителуѓе,соилибез
пречкиворазвојот,ќеимаатист
статус,третманиможностивооп-
штеството?
ХОЛМС:Сме там де ка се кое оп штес тво 
мо ра да ги вклу чи си те, без раз ли ка 
на во зра ста, преч ки те во раз во јот или 
што и да е. Се пак, ова не е лес на за да ча 
и ни ко гаш не тре ба да прет по ста ви ме 
де ка ова е по пра ви ло слу чај или де ка 
слу чај но со вре ме ќе ста не. Тоа е пре-
диз вик за кој се кој тре ба да ја оди гра 
сво ја та уло га, на цен трал но вла ди но 
ни во, на ло кал но ни во и во ме ѓу на род-
ни те ор га ни за ции. Се кое оп штес тво 
има ми си ја да оку ра жи, да ги ос ло бо ди 
си те свои лу ѓе и це ли от ни вен по тен-
ци јал. Уба ва ми си ја ко ја са мо мо же да 
до не се бри ли јант ни ре зул та ти. Мо ја та 
по ра ка за се кое оп штес тво, се ко ја ор га-
ни за ци ја, ин сти ту ци ја, се ко ја на ци ја е 
да ста не раз но вид на или да про пад не. 
Овоз мо жи инк лу зи ја или про па ѓај. Ми-
си ја та е јас на, не мо же да има по до бра 
ми си ја, да го сра бо ти ме на ши от дел и 
да ја соз да де ме таа ре ал ност за си те. �  
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Раз го ва ра ше |  Не ве на По пов ска

Зачовекдабидеписателтреба
прводабидечитател

култуРа

Ми љен ко Јер го виќ, пи са тел и но-
ви нар, ро ден во Са ра е во, на ту ра-
ли зи ран за греп ча нец и го сту вач-

ки бел гра ѓа нец. Во си те овие сре ди ни 
одам на ужи ва ста тус на приз нат пи-
са тел, а е пре поз нат лив и над вор од 
гра ни ци те - кни ги те му се пре ве де ни 
на око лу два е сет свет ски ја зи ци. 

Ми љен ко Јер го виќ  го прос ла ви сво јот 
51. ро ден ден на отво ра ње то на фе сти-
ва лот, а ка ко из не на ду ва ње до би тор та 
со сли ка од ко ри ца та на не го ва та кни га 
„Ма ма Ле о не“, што на ма ке дон ски ја зик 
ја пре ве де Але ксан дар Про ко пи ев.

Јер го виќ е пет ти от до бит ник на на-
гра да та за автор ски при до нес кон 
раз во јот на кни жев но ста на Бал ка нот 
– „Прозарт“,што ја до де лу ва Ин тер-
на ци о нал ни от ли те ра ту рен фе сти вал 

„Про-заБалкан“. Тој бе ше го стин на 
пр во то из да ние на „Про-заБалкан“. 
Ро ден е во 1966 го ди на во Са ра е во, 
а де нес жи вее во За греб. Автор е на 
по ве ќе од 30 ро ма ни, збир ки рас ка зи 
и по ет ски из да ни ја. До бит ник е на го-
лем број на ци о нал ни и ме ѓу на род ни 
кни жев ни на гра ди, ка ко на гра да та 
за мир „Ерих Ма ри ја Ре марк“ (1995), 
ита ли јан ска та Premio Grinzane Cavour 
(2003), Ан гел ска та кни жев на на гра да 
за нај до бар ро ман во Сред на Евро-
па (Пол ска, 2012) и на гра да та „Ње-
гош“ (2015). Тој е еден од нај чи та ни те 
авто ри во ре ги о нот...Ток му на де нот 
на не го ви от ро ден ден бе ше отво рен 
фе сти ва лот„Про-заБалкан“, а ние 
раз го ва рав ме за кни жев но ста во ре ги-
о нот, за „Са ра ев ски марл бо ро“, пр ви от 
не гов ро ман пре ве ден на ма ке дон ски 
ја зик, за чи та ње то и за пи шу ва ње то...

� ВоСкопјестенаманифеста-
цијата„Про-заБалкан“,која
Вијадоделинаградата„Про-
зарт“заавторскипридонес
конразвојотнакнижевноста
наБалканот.Какодобарпоз-
навачналитературатаодБал-
канот,каквоеВашетомисле-
њезалитературнитетекови
воизминативегодини?
ЈеРГОВИЌ: Не по сто јат те ко-
ви. Не ма ни ка кви ко ле ктив ни 
по ме сту ва ња и на ста ни на ре-
ги о нал на та кни жев на сце на, а 
мо же би и не по стои таа сце на. 
Ме ѓу тоа, по сто јат по е ди неч ни 
гла со ви, до бри или по мал ку 
до бри пи са те ли, по стои кни-
жев ност што се пи шу ва и се 
чи та, а тоа е нај важ но.

� Задсебеиматеголемброј
наслови,авелитедекапо-
временостеписател,а,глав-
но, сте читател. Значи ли
тоадекаповеќеуживатево
читањето?Но,штозначиза
Васпишувањето?Потреба,
занает…?
ЈеРГОВИЌ: Чи та ње то, во се кој 
слу чај, е по важ но од пи шу ва-
ње то. Ко га би мо рал да из би-
рам ме ѓу чи та тел ска та и пи-
са тел ска та ра бо та, не би имал 
ди ле ма. Се ко гаш пр во би бил 
чи та тел. Освен тоа, за чо век 
да би де пи са тел, пр во мо ра да 
би де чи та тел.

� Когасмекајчитањето,се
чини дека луѓето од кни-
жевностасекадесеисти.Ќе
напишетедекатиенеодат
вокнижарници,некупуваат
книгиичекаатдагидобијат
бесплатноодиздавачите...И
кајнасесличнасостојбата:
авторитене сечитаатме-
ѓусебно,немалитературна
критикаи,секако,сеочеку-
ваатбесплатнипримероци...
Каконастанаовааситуација?
Каколитературатадастане
повидливаипоприсутна?
ЈеРГОВИЌ: Во вре ме то на со-
ци ја лиз мот по сто е ше др жав-
на гри жа за кул ту ра та, а осо-
бе но за жи ва та кни жев ност, 
ка ко нај важ на, ка ко ви та лен 

еле мент на се ко ја на ци о нал-
на кул ту ра. Со са мо то тоа, и 
ме ди у ми те во тоа вре ме беа 
мош не за ин те ре си ра ни за кни-
жев но ста, ре дов но се об ја ву ваа 
кни жев ни кри ти ки, пи са те ли-
те беа важ ни кре а то ри на оп-
штес тве на та сце на, на со чу ва-
чи на оп штес тве ни те те ко ви... 
Де не ска се то тоа ис чез на. На 
власт и во опо зи ци ја се лу ѓе 
што ни што не чи та ат. Тоа го 
знам со си гур ност на при ме рот 
на Хр ват ска. Не ве ру вам де ка 
ни ту еден член на акту ел на та 
хр ват ска вла да има про чи та но 
се ри оз но кни жев но де ло, да 
ре че ме не кој ро ман или збир-

ка по е зи ја отка ко из ле гол од 
ос нов но учи ли ште. А пи са те-
ли те, тие оче ку ва ат не кој да им 
до ста ви бесп лат ни при ме ро ци 
од но ви те кни ги. Не се се ќа вам 
де ка во пос лед ни те де сет го ди-
ни сум срет нал не кој пи са тел 
во кни жар ни ца.

� Оддругастрана,развојот
на технологијата, секако,
водиконнапредок,нодали
печатенитекнигибигиза-
менилесоелектронски?И
даличовечкиотродпомал-
ку„забегува“применувајќи
јатехнологијататолкурев-
носно,прекуситетиесамо-

Ми љен ко Јер го виќ, 
пи са тел и но ви нар, 
ро ден во Са ра е во, 
на ту ра ли зи ран за-
греп ча нец и го сту-

вач ки бел гра ѓа нец. 
Во си те овие сре ди ни 
одам на ужи ва ста тус 

на приз нат пи са тел, 
а е пре поз нат лив и 

над вор од гра ни ци те 
- кни ги те му се пре ве-

де ни на око лу два е-
сет свет ски ја зи ци

МИЉеНКОЈеРГОВИЌ,ЛАуРеАТНА„ПРОАЗА“НАПеТТОТОИЗДАНИеНА„ПРО-ЗАБАЛКАН“
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БРенДконЦеПтикултуРа

харизматиченрокенрол-водачследенодмилионитинејџери

Концептотна
позитивнамолитва...
Замислетесветвомир.
Џон ленон, за својата  
песна Imagine 

фотографирањавосалаза
операции,илинапогреб…?
ЈеРГОВИЌ: Сме там де ка прем-
но гу се го во ри за тех но ло шки от 
на пре док ка ко за не што што ги 
спре чу ва тра ди ци о нал ни те ме-
ди у ми или ги спре чу ва лу ѓе то 
да чи та ат се ри оз на ли те ра ту ра. 
Тоа не ма прем но гу вр ска со тех-
но ло ги ја та. По пу ста е и рас пра-
ва та за еле ктрон ски те кни ги. 
Кни га та е кни га, се ед но да ли 
е од хар ти ја или е на стру ја. А 

са мо фо то гра фи ра ње то не е ни-
што но во. Лу ѓе то отсе ко гаш се 
фо то гра фи ра ле ме ѓу себ но, изра-
бо ту ва ле фо то граф ски авто пор-
тре ти сни мај ќи се во одра зот на 
ог ле да ло то или во из ло зи те на 
про дав ни ци те. Пред да по сто јат 
фо то гра фи и те се одг ле ду ва ле во 
ог ле да ло, во по то че то, на по вр-
ши на та на мир на та во да. Се то 
тоа би ло са мо фо то гра фи ра ње. 
И пе штер ски от чо век пра вел 
та кви фо то гра фии. 

� ПрвоВашеделоштобеше
преведенонамакедонскија-
зике„Сараевскомарлборо“
во1999година.Напишанаво
1994година,додекасѐуште
траешеопсадатанаСараево,
насловотнакнигатаалудира
набосанско-американските
односи,соогледнатоадека
локалниотпушачкивкуссе
наведувана„марлборо“ди-
зајнираноодстручњацитена
„ФилипМорис“.Токмузаова
сеговоривоеднаприказна,
којасеосврнуванаамери-
канскатанеспособностдаги
согледанастанитевобалкан-
скатавојнапоинакуотколку
какоклише.Сметателидека
оттогашсепоместијарабо-
тите?ДеканаБалканотнесе
гледакакоклише?
ЈеРГОВИЌ: Да не збо ру ва ме 
за Аме ри кан ци те ка ко ви нов-
ни ци за што би ло, ни ту за За-
па дот што не што раз би ра или 
не раз би ра. Да не го во ри ме за 
за пад ни те кли шеа на те ма Бал-
кан. Ние сме си са ми те ви нов-
ни за сѐ што ни се слу чу ва. �

Малку се музичарите и уметници-
те што за живот здобиле толку 
признанија, слава, и ретко кој 

ожнеал толку признанија, восхит, оду-
шевувања и респект, колку најслав-

ниот член на легендарните 
„Битлс“ – Џон Ленон. Тој беше 

признат херој на работнич-
ката класа, водач на новата 
религија и бунтовен сону-
вач на рокенролот. Да е жив 
тој годинава би навршил 
76 години. Но, не е, па не-
говата прерана и насилна 
смрт и понатаму предиз-
викува тага кај неговите 
обожаватели низ светот. 
Отсекогаш сум се прашу-
вал колку денес овој свет 
би бил поинаков со Џон 
во него. Тој не се бореше 
за ваков свет каков што 
имаме. Тој не посакуваше 
живот каков што го жи-

вееме. Го паметиме како 
рок-икона на контракултура-

та, неуморен борец за мир, но и 
жесток критичар на лондонските и 
на вашингтонските „јастреби на вој-
ната“ и на политичките марионети на 
војнокензијанската макроекономска 
манипулација. Како гласноговорник 
на светското движење за мир, ни пора-
чуваше да му дадеме шанса на мирот; 
Како олицетворение на соништата на 

генерацијата од шеесетите години 
на минатиот век, ни пееше да за-
мислиме дека нема држави, репре-
сии и насилство; а како обичен 
граѓанин ни велеше да водиме 
љубов, а не војна, и да го сакаме 
и чуваме мирот. 

Џонленон
Пишува |  Сотир Костов 
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БРенДконЦеПти
Џон Ленон е гитарист, пејач, компо-
зитор, поет и сонувач. Поп-ѕвезда, 
активист за мир и маркантна фигура 
на популарната култура на 20 век. От-
секогаш крајно оригинален и чекор 
пред другите.  Никогаш не правеше 
компромиси со актуелните вкусови и 
трендови. Неговите пораки, неговите 
идеи и стихови се примени поширо-
ко и повнимателно. Тој е поголем од 
вечноста. Ленон е вечен затоа што 
неговото дело допира небесни висо-
чини. Зошто е Џон Ленон толку голем 
музичар? Затоа што напиша и останаа 
запаметени околу 300 композиции 
и продаде стотици албуми. Метафо-
рично кажано, тој е една четвртина 
од најголемиот музички феномен на 
20 век – „Битлс“. Тој е двигателот на 
многу работи што во светот на музи-
ката се случија во највозбудливите две 
децении во шоубизнисот: од 1960 до 
1980 година. Како член на „Битлс“, Џон 
Ленон беше на чело на вртоглавите 
уметнички достигнувања во поп-му-
зиката на 60-тите години на 20 век. 
Заедно со Пол Макартни беше дел од 
најуспешниот авторски музички тим 
на сите времиња. А како соло-изведу-
вач и заедно со неговата втора сопруга 
Јоко Оно, Ленон ги провоцирал меди-
умите, често промовирајќи ја идејата 
за лична одговорност и за колективна 
свест. Иако за време на животот беше 
многу контроверзна личност, по не-
говата трагична и прерана смрт, на 
40-годишна возраст, неговиот углед и 
влијание како кантавтор и политич-
ки активист денес е проширен низ 
целиот свет. 

Џон Винстон Ленон е роден во Ливер-
пул, Англија, од мајка Џулија, татко 
Алфред, на 9 октомври 1940 година. 
Неговите родители се разделиле кога 
имал пет години, па така Џон останал 
да живее со својата мајка, а грижата 
и одговорноста за неговото одгледу-
вање и воспитување ја презела негова-
та тетка Мими. Под будното око на не-
говата тетка, тој имал стабилен живот 
и научил да свири бенџо и хармоника. 
Свирењето на овие инструменти го 
разбудиле неговиот уметнички ин-
стинкт, а тетка му Џулија постојано 
го охрабрувала да биде свој и креати-
вен. Во 1958 година, тетка му Џулија 
загинала во сообраќајна несреќа и ти-
нејџерот Ленон бил ожалостен. Како 
и многу други од неговата генерација, 
восхитен од блуз-музиката во фолк-
стил наречена скифл, во 1956 година, 
Ленон формирал своја група наречена 
„Кворимен“. Скифл-музиката што ја 

свирел постепено му дала предност 
на рокенролот на Елвис, Литл Ричард 
и Чак Бери, а Ленон усвоил имиџ на 
„Теди-бој“ рокенрол бунтовник. Група-
та еволуирала во „Битлс“, и како што 
е познато тие го пронашле патот до 
срцата на обожавателите низ целиот 
свет во 1963 и во 1964 година. Првите 
песни на Ленон и на Макартни, меѓу 
кои и „Love Me Do“, „Want To Hold Your 
Hand“, „She Loves You“ и „A Hard Days 
Night“, станале многу популарни и се 
продале во милионски тираж. Ина-
ку, Ленон бил тој што се истакнувал 
како лидер на легендарните „Битлс“. 
Неговата испрекината ритам-гитара 
и моќниот вокал во блуз-стил доми-
нирале на првите снимки на „Битлс“, 
а неговата остроумност ја засилила 
самоуверената дрскост на групата. 
Иако првите песни на „Битлс“ биле 
љубовни песни, неговата книга од 
1964 година „In His Own Write“ со 
надреалистички игри на зборови и 
со црн хумор, ја зајакнала неговата 
репутација како интелектуалецот во 
„Битлс“. Потписот Ленон / Макартни 
на композициите на „Битлс“ сведочи 
за нивната блиска соработка, иако 
Ленон и Макартни, главно, пишувале 
одвоено и ги пееле водечките вокали 
во сопствените песни. Музиката на 
Ленон, под влијание на високоинте-
лектуалниот американски автор Боб 
Дилан, за разлика од Макартни, била 
наклонета кон помрачни и поинтим-
ни теми. Така, дел од подоцнежната 
возвишена музика на „Битлс“ била 
поттикната од Ленон за што сведо-
чат композициите „Tomorrow never 
Knows“, „Come Together“, „Strawberry 
Fields Forever“ и  „Am The Warlus“.

Во 1963 година се жени со Синтија Пау-
ел и го добива синот Џулијан. Неговата 
љубов спрема синот и сопругата на 
почетокот била очигледна, но поради 
многубројните настапи нема доволно 
време целосно да им се посвети. Во 
1965 година за првпат пробал  ЛСД, 
го снима албумот „Rubber Soul“, и го 
добива одликувањето витез во Бри-
танската Империја. Следната година 
конзервативните медиуми го крити-
куваат по неговата изјава дека „Бит-
лс“ се попопуларни од Исус“, го снима 
албумот „Revolver“, ја одработува тур-
нејата со „Битлс“ и ја запознава кон-
цептуалната уметничка од Јапонија, 
Јоко Оно, која подоцна ќе му стане со-
пруга. Почнувајќи од таа година, најго-
лемиот дел од неговото внимание ќе 
биде посветено на неговата врска со 
оваа јапонската авангардна уметница 
и нивната граѓанска активност. Така, 
јавниот живот на Џон Ленон и на Јоко 
Оно се претворил во низа концепту-
ални уметнички настани и изведби. 
Тие снимале авангардни филмови и 
албуми со звучни колажи, вклучувајќи 
го и „Two Virgins“, каде што се појавиле 
голи на кориците на албумот. Нивниот 
перформанс Bed – in for Peace, на ме-
дениот месец во Амстердам, станал 
нашироко рекламиран настан за про-
пагирање на светскиот мир. Песната, 
пак, што ја снимиле на вториот Bed 
– in во Монтреал, Канада, „Give Peace 
A Chance“, веднаш била прифатена 
како химна на учесниците на проте-
стите против војната во Виетнам. Во 
1971 година ја пишува легендарната 
нумера „Imagine“, според мене, нају-
бавата песна кога било напишана, ис-
тата година се сели во Њујорк, САД, 
и ја издава „Happy Christmas (War Is 
Over)“. Меѓу 1973 и 1974 година, кога 
бил одделен од својата сопруга Јоко 
Оно, Ленон доживеал еден период 
на т.н „изгубен викенд“, кога почнал 
неконтролирано да пие алкохол и да 
се дрогира. Тој период кога заедно со 
Елтон Џон во Медисон Сквер Гарден, 
во Њујорк, го пее американскиот хит 
број еден „Whatever Gets You Through 
The Night“. Во 1975 година го издал 
албумот со обработки „Rock And Roll“, 
по што се повлекол од  јавниот живот 
за да се посвети на семејството и да се 
концентрира на родителството и на 
новородениот син Шон. 

Суштината на рок-музиката создавана 
од Ленон се состои во бунт. Бунт про-
тив зачмаеното општество во втората 
половина на 20 век, бунт против рас-
ната и социјална нерамноправност, 

која во тоа време владееше во светот. 
Ленон пееше за загубата на родите-
лите („Mother“, „My Mummys Dead“), за 
загубата на верата („God“), за својата 
борба против целиот свет („Isolation“), 
покажувајќи дека тој, пред сѐ, е емо-
тивна личност, но и личност со свест 
за реалниот живот. Композицијата 
„Imagine“, е една антирелигиозна, 
антинационалистичка, антикапита-
листичка песна, песна за љубовта и 
за живот каков што сите посакуваме 
и замислуваме. Со влијанието врз ге-
нерациите што следуваат, нумерата 
„Working Class Hero“, спаѓа меѓу најзна-
чајните остварувања не само на Ленон 
или на „Битлс“, туку и во рок-музиката 
воопшто. Тоа е револуционерна песна 
не само сама по себе, туку и како песна 
– конкретен повик за револуција. Во 
неа Ленон повикува младите да го 
следат бидејќи е време за промени 
и време за победа над политичкиот 
естаблишмент. Во оваа композиција 
уметникот револуционер ја сликаше 
денешната цивилизација, а таа слика 
ни најмалку не е позитивна. Со неа 
тој постави низа прашања: Како да се 
опстане во цивилизацијата, чијашто 
основна цел е да произведе армија ме-
диокритети, без разлика на нивото на 
образование и на класната припад-
ност, која го управува грст луѓе што 
ги држат сите конци на управување 
во општеството – од финансиските 
и стопанските, до образовните и во-
ените; Дали воопшто е можно да се 
стане „херој на работничката класа“ во 
времето во кое таа класа, практично, 
и не постои; Како да се извлечеме од 
талогот и барата во која опстојуваме од 
моментот кога доаѓаме на овој свет, до 
часот кога од него си заминуваме? Сѐ се 
тоа прашања што во оваа композиција 
ги постави генијалниот Џон Ленон. Од 
тој аспект гледано и размислувајќи во 
тој контекст, визионерството на Ле-
нон денес е поочигледно од кога било. 
Неговите опомени и пораки, можеби, 
денес се поактуелни од времето кога 
ни ги упати. И денес мислиме дека од 
моментот кога се раѓаме не тераат да 
се чувствуваме дека сме мали. Не ни 
даваат време да размислуваме за што 
било место да имаме доволно време 
за анализирање и за разрешување на 
најбитните животни прашања. Па така, 
додека болката не стане неиздржлива, 
најчесто, недоволно ја чувствуваме. И 
потоа, по 20 години малтретирање и 
најразлични притисоци од нас бараат 
да се посветиме на кариерата. А ние 
веќе не можеме да функционираме, 
поточно да се снајдеме во светскиот 

хаос околу нас бидејќи и самите сме 
дезориентирани и загубени. И тука е 
класичната мамка: Ленон вели дека сѐ 
уште има место на врвот, барем така 
другите нѐ убедуваа. Но, прво мора-
ме да научиме да се смееме додека 
убиваме, секако, доколку, навистина, 
сакаме да бидеме како тие на врвот. 
Мораме да признаеме дека овие сти-
хови беа и останаа пеколни. Засекогаш. 
Композицијата Ленон ја направи во 
класичен дилановски манир, само 
со гитара, неколку акорди и вокал. 
Тоа ѝ даде посебна впечатливост и ја 
направи соодветна за изведување на 
секое место и во секој момент. Речиси 
сите рок-критичари и обожаватели на 
овој музички генијалец, оваа музичка 
химна ја сметаат за негово најдобро 
дело, заедно со легендарната „Imagine“. 
Да бидеш херој на работниците... до 
некоја нова, вистинска социјална ре-
волуција... тоа е неостварениот сон на 
Џон Ленон. 

И да се потсетиме, на 1 јуни оваа годи-
на се навршуваат педесет години од 
излегувањето на албумот „Sgt.Pepers 
Lonely Hearts Club Band“, („Бенд на 
клубот на осамените срца на наред-
никот Пепер“), кој излезе во четврток, 
на 1 јуни 1967 година. Овој албум е 

најдобриот албум на сите времиња, 
со прекрасна музика и спакуван со 
најславна насловна страна во исто-
ријата на рокот. Со овој албум почна 
летото на љубовта во 1967 година. 
Тоа беше време на лето, на љубов, 
хипици и заводлив звук на музика. 
Во неговиот рок критичарите ги пре-
познаваат деталите на идеолошката 
војна со која овие уметници се избо-
рија за слободата и за граѓанските 
права. Тоа беше музика со повик за 
револуција, прво револуција во глава-
та, револуција за промена на самите 
нас и револуција со возвишена идеја 
да ја следиме љубовта. Овој албум 
не е само тинејџерски албум. Тој е и 
музичка кантата составена од низа 
приказни на обичниот човек за не-
говите егзистенционални проблеми. 
Албумот е извонредна комбинација 
на рок-музика и на висока уметност. 
Генијалците Ленон / Макартни на-
правија нешто што никој пред нив не 
успеа во контекстот рокенрол. Што 
би рекол шармантниот и духовит ро-
кер Пеца Поповиќ „ЏонЛенонидру-
жинатапокажааштосѐможедасе
направисоеденалбумидокажаа
декарокенролотнееименка,туку
глагол,којподразбирахраброст,
експериментирање,неочекувани
решенија,храброинтегрирањена
етномузичкитетрадиции,комби-
нирањенаелектроникатаинатех-
нолошкитедостигнувања,обез-
бедувањеслободноизразување
ипостојаноразвивањенасвојот
талент“.Со овој албум Џон Ленон и 
Пол Макартни, кршејќи ги старите, 
засекогаш ги испишаа новите пра-
вила. Џон Ленон е убиен на 8 декем-
ври 1980 година, во Њујорк, пред 
влезот во вилата „Дакота“, во која 
живееше. Да биде апсурдот поголем 
загина од куршум истрелан од негов 
обожавател. Стотини милиони луѓе 
истиот момент почувствуваа како 
некој да им одзел единствен и важен 
дел од животот. Така замина човекот, 
чијашто судбина беше да го носи бре-
мето на растење и на созревање во 
јавноста. Пред сите да се издигнува 
и да паѓа, да се сомнева и да води, да 
греши и да наоѓа решенија, и сето тоа 
да го преточи во незаборавни компо-
зиции, преку кои ќе созреваат многу 
генерации по него. Славниот рокер 
зад себе остави огромно културно на-
следство и по многу години сѐ уште се 
чувствува неговата харизма. Ќе биде 
жив се додека го паметиме. Еве го 
паметиме, а така ќе биде уште многу 
години на ред. �

Мојатаулогаво
општеството...едасе
обидамдагоизразамтоа
штоситегочувствуваме.

Џон ленон
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СТРАНЦИВОМАКеДОНИЈА

ви ни Гра ма та од Фи ли пи ни од 2014 го ди на жи вее и ра бо ти во 
ма ке до ни ја. пред да дој де во на ша та зем ја, ра бо тел на брод 
и та му ја за поз нал Фро си на, при чи на та по ра ди ко ја ви ни го 
про ме нил сво јот на чин на жи вот и ста нал ма ке дон ски зет. за
ед но има ат две де чи ња, мом че и де вој че. ви ни за „ре пуб ли ка“  
откри ва де ка и да му се по ну ди мож ност да жи вее во дру га 
зем ја, тој по втор но би се вра тил ов де би деј ќи ма ке до ни ја ну
ди без бе ден жи вот, при ја те ли со ве дар дух и при јат на сре ди
на за раз вој на не го ви те де ца. збо ру ва ма ке дон ски ја зик, ве ќе 
знае да го тви и ма ке дон ски ја де ње, ја са ка ма тка, ужи ва да ја 
истра жу ва ма ке до ни ја

Пишува | Кристина Николова - Кузмановски

Македонијаеземјатавокојасакамдаживеам

� КогапрвпатдојдовтевоМаке-
донија?
ВИНИ:Прв пат дој дов во Ма ке до ни ја 
во април 2012 го ди на, пре сто ју вав две 
не де ли и се вра тив на зад, мо јот по-
сто јан пре стој во оваа зем ја поч на во 
мај 2014 го ди на и трае сѐ до де не ска. 

� Којабешепричинатапорадикоја
одФилипинирешивтедаживеете
овде?
ВИНИ:Пред да дој дам да жи ве ам во 
Ма ке до ни ја, јас ра бо тев на брод. Та-
му во 2011 го ди на ја за поз нав мо ја та 
со пру га  Фро си на, ко ја е Ма ке дон ка, 
се вен чав ме во Чи ка го, та му се ро ди 
и на ши от син, но по из ве сен пер и од  
ре шив ме да дој де ме и да жи ве е ме ов де.

� Доаѓатеодземјасоразличнакул-
тураитрадиција,бешелитешко
дасепривикнетенаначинотна
животовде?
ВИНИ:Ќе би дам искрен и ќе ви ка жам 
де ка сѐ уште се адап ти рам. На по че то-
кот ми бе ше по те шко,  но со те кот на 
вре ме то чо век учи ка ко да жи вее во 
дру га зем ја. Ин те рес но ми бе ше тоа 
што лу ѓе то ов де не пра ват раз ли ка, 
по себ но по во зрас ни те,  ме ѓу Фи ли пи-
нец и Ки нез, и си те мис леа де ка сум од 
Ки на, па мо рав да се об јас ну вам. Ту ка 
на и дов на мно гу по раз ли чен стил на 
жи вот од зем ја та од ко ја јас до а ѓам. 
Мно гу ми се до па ѓа ат праз ни ци те, 
ка ко лу ѓе то ту ка ги по чи ту ва ат, сла-
ве ње то, осо бе но Бо жик. Уба ва и при-

јат на про ме на за чо век кој до а ѓа од 
зем ја ка ква што е мо ја та.

� Зборуватемакедонскијазик,беше
литешкодасенаучи?
ВИНИ:Ма ке дон ски от ја зик го на у-
чив пре ку ко му ни ка ци ја со лу ѓе то 
ов де. Ра бо тев на ае ро дром и та му низ 
раз го вор со ко ле ги те на у чив мно гу. 
Не ко гаш и ра бот ни те об вр ски на ла-
гаа да впи вам по ве ќе ин фор ма ции за 
по бр зо да го сов ла дам ја зи кот. Се ка ко, 
и со по мош на мо ја та со пру га, при ја-
те ли те, се мејс тво то. Иа ко ние до ма 
по ве ќе збо ру ва ме на анг ли ски ја зик, 
жи ве е ме во Ма ке до ни ја и око ли на та 
на ла га де ка ја зи кот тре ба да се на у чи. 
На на ши от син, на при мер, до ма му 
збо ру ва ме на анг ли ски ја зик, но тој 
во гра дин ка збо ру ва на ма ке дон ски, 
та ка ве ќе на ма ла во зраст вла дее два 
ја зи ка. Ко га ќе по рас не, се на де вам ќе 
на у чи и фи ли пин ски.

� КоееВашетомислењезамакедон-
скиотнарод,знаелидаподадерака
когаепотребно?
ВИНИ:Ма ке дон ци те се до бар на род, 
има те сло бо ден дух. Ов де си те по ми-
ну ва ат вре ме со при ја те ли те, се дру-
жат. Зем ја та е ма ла и доз во лу ва за кра-
тко вре ме да мо жеш да се ви диш со 
лу ѓе то кои ти се дра ги. Кај нас тоа не е 
слу чај, лу ѓе то не се поз на ва ат ме ѓу се-
бе ка ко ов де.  На при мер, ми се слу чи 
да имам проб лем со мо јот авто мо бил 
на авто пат и на мое из не на ду ва ње 
за ста наа лу ѓе да ми по мог нат, ду ри 
ме до не соа до до ма и се по гри жи ја за 
мо јот авто мо бил, ед но став но са ми се 
по ну ди ја без јас да по ба рам по мош. 
Тоа е че ста и пре крас на од ли ка на 

Ма ке дон ци те. Дру га ра бо та што ми 
се до па ѓа ов де е тоа што си те лу ѓе 
се поз на ва ат. Ми се до па ѓа и тоа што 
ов де ра бо тиш пет де на, а два имаш 
за ре ла кси ра ње. Ко га си на брод  не 
е та ка. Ра бо тиш по сто ја но, а по тоа 
два ме се ци ти се овоз мо же ни за од-
мор. Сме там де ка тие мо мен ти мно гу 
зна чат за лу ѓе то да би дат од мо ре ни, 
ве дри и да има ат сло бо ден дух.

� Колкуиматеслободновремеза
дајаистражитеМакедонија?Кое
место,споредВас,секојштодоаѓа
оддругаземјаморадагопосети?
ВИНИ:Ма тка е мно гу уба ва, има мно гу 
уба ва при ро да. Спо ред ме не, Ма ке до-
ни ја е зем ја со уни кат на при ро да. Сум 
бил во Све ти Ни ко ле, Стру ми ца, До-
јран, Ма ке дон ски Брод, Охрид... Стру-
ми ца, исто та ка, е град кој мно гу ми 
се до пад на, но Охрид е ве ли чес твен. 
Пре кра сен,  свеж воз дух, езе ро то, кул-
тур ни те зна ме ни то сти, единс твен е. 
Иа ко јас лич но пр во што го пре по ра-
чу вам на мо и те при ја те ли да го ви дат 
е Ма тка, таа е ка ко умет нич ко де ло на 
при ро да та, по себ но пе ште ри те.

� Виседопаѓалимакедонскататра-
диционалнакујна?
ВИНИ:Се га ми е вкус на и ја го твам. 
Но, на по че ток ми бе ше те шко да се 
на вик нам на не кои вку со ви. Се га ве ќе 
знам да зго твам зел ка со ме со, пра вам 
ска ра. Ќе ба пи те се мно гу вкус ни, исто 
та ка, пи ле шко то ме со, ма ке дон ски от 
зел ник... Ком би ни рам не што од мо ја та 
куј на и, се ка ко, ма ке дон ска та.

� Винедостигалироднатаземја?
ВИНИ:Се ка ко, но мно гу е да ле ку,  па 
се при вик нав на тоа де ка е те шко да се 
ви дам со мо е то се мејс тво та му иа ко са-
кам и имам во план да оти дам. Ние сме 
еди на е сет бра ќа и се стри, и нор мал но е 
да ми не до сти га ат. Се пак, би ле ти те се 
мно гу ска пи, а и мо ра ме да по че ка ме 
да по рас не на ша та ќер кич ка, ко ја се га 
има са мо три ме се ци. Се пак, јас би са кал 
си те за ед но да ја по се ти ме мо ја та зем ја.

� КоисеВашитепланови,останувате
лидаживеетевоМакедонија?
ВИНИ:Да. И да се слу чи мож ност да 
за ми нам од зем ја ва, јас по втор но би се 
вра тил за тоа што Ма ке до ни ја е без бед-
на зем ја, без кри ми нал, до бра за при ја-
тен жи вот на мо и те де ца. Во Фи ли пи ни 
не е та ка, по сто јат ме ста ка де што е 
те шко да се жи вее, по сто јат и та кви 
ка де што е во ред. Но, вла дее кри ми нал, 
не е без бед но, сѐ е да ле ку, лу ѓе то не се 
поз на ва ат ме ѓу се бе. На при мер, ов де 
се слу чу ва ат мно гу по мал ку нез го ди за 
раз ли ка од Фи ли пи ни. Во мо мен тов во 
Ма ке до ни ја жи ве ат трој ца Фи ли пин ци 
и 25 Фи ли пин ки. Ор га ни зи ра ме за ба-
ви ов де, дру же ња,  тоа  е мно гу убав 
мо мент, се со би ра ме, си те до а ѓа ат и 
оние што жи ве ат во дру ги те гра до ви 
на зем ја та.  Јас ов де имам при ја те ли, го 
по ми ну вам вре ме то со нив, уба во жи-
ве е ме, за тоа сме ту ка во Ма ке до ни ја. �
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островотнавечнатапролет

Тенерифе е шпански остров, најго-
лем од седумте Канарски Острови 
во Атлантски Океан близу брегот 

на Африка. Популацијата на остро-
вот изнесува 906.854 жители. Санта 
Круз де Тенерифе е втор по големина 
град во архипелагот, главен град на 
островот и седиште на Владата. Исто 
така, е официјално главен град на 
Канарските Острови, заедно со Лас 
Палмас де Гран Канарија, со која ги 
дели државните институции како што 

ции во светот. Речиси сите плажи на 
островот имаат црн песок, како резул-
тат од вулканскиот прав и магма. Бел 
песок што е донесен од Африка имаат 
само луксузните одморалишта.

Познати туристички места се Канде-
ларија, Сан Андрес, Санта Марија дел 
Мар, Ел Медано и Гарачико.Тенерифе 
е поделен на четири зони. На север се 
наоѓа културната престолнина Лагуна 
сен де Кристобал, со многубројни му-
зеи. Центар на западот е Пуерто дела 
Круз, стара елитна населба преполна 
со зеленило, цвеќе, палми и со влажна 
клима. Во централниот дел домини-
ра високата планина Теида, а југот 
е карактеристичен по плажата Лос 
Американос, односно туристичкиот 
град со стотина хотели, продавници и 

поради природните, културните и туристичките 
убавини, тенерифе спаѓа во 20 најпосетувани 
дестинации во светот. речиси сите плажи на 
островот имаат црн песок, како резултат од 
вулканскиот прав и магма. Бел песок, кој е донесен 
од африка, имаат само луксузните одморалишта

се претседателството, парламентот и 
министерствата.

Климата на Тенерифе е топла во текот 
на целата година. Во зима најниската 
температура е 20 степени.

Островот е поделен на сув и топол 
предел на југ и на влажен и зелен на 
север. Во лето климата е пријатна. Го 
нарекуваат уште и островот на вечна-
та пролет.

Шпанскиот остров со вулканско по-
текло, кој е најголем од сите Канарски 
Острови, го сметаат за вистински рај 
на земјата!

Поради природните, културните и ту-
ристичките убавини, Тенерифе спаѓа 
во дваесетте најпосетувани дестина-

ресторани, кој живее и работи 24 часа 
со голема динамика. Бидејќи изнајму-
вањето на автомобил тука е евтино, 
туристите не седат на едно место.

Овој остров нуди сѐ. Но, сепак, поче-
токот на вашата посета почнете ја на 
север. Посетете го паркот Лоро, кој 
пред 43 години бил отворен како ре-
зерват за папагали. Денес таму живеат 
многу животински видови. Овде секој 
ден се одржуваат и разни програми 
со делфини, морски лавови и со орки.  

Кога размислувате за сместување најдо-
бар избор е Коста Адехе на јужниот 
брег од островот. Тука постојат плажи 
за секоја пригода: Со многу барови во 
близина на хотели, а и такви каде што 
дури можете да одите и на пазарување. 
Од друга страна, ако сакате да нуркате 
и да го истражите морското дно, тре-
ба да ја посетите плажата Aмерикас. 
Убаво е да знаете и дека кое местото и 
да го одберете ќе имате можност да се 
најдете за малку пари. Не постои ДДВ, 
па цените се многу пониски отколку 

во Европа. Поради големите плантажи 
на грозје, Тенерифе има свои прочуени 
вина, од берби стари и по 60 години.

Разновидноста на кујната ги задово-
лува апетитите на туристите од сите 
страни на светот, а специфични се ма-
лите зелени банани, кои се кисели, 
освежителни и не содржат шеќер. 

Во Тенерифе се популарни и тапасите, 
сендвичите со зеленчук, но и со шпан-
ски колбаси и салама.

Агенциски пакет-аранжман за Тене-
рифе,  12 полупансиони, најевтина ва-
ријанта, ќе ве чини околу 650 евра. Це-
ната на пакет-аранжманот вклучува: 
Aвионски превоз Франкфурт – Тенери-
фе - Франкфурт, трансфер  аеродром 
– хотел - аеродром. Авиобилет Скопје 
– Франкфурт - Скопје изнесува 294 
eвра, цената на авиобилетот е про-
менлива, во зависност од терминот 
на патување и од слободните места. 
Цените се по лице за сместување во 
двокреветна соба. �
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Чантиинспирирани
одкеси
Ако ги са ка те ма сив ни те 
мо де ли на чан ти, овој 
тренд си гур но ќе ви се 
до пад не. Чан ти те ова 
ле то се инс пи ри ра ни од 
го ле ми ке си кои ги до-
би ва ме по ку пу ва ње то 
об ле ка во лу ксуз ни те 
про дав ни ци. Но, овие 
има ат раз лич ни де зе ни. 

Од лич ни се за на пла жа, 
но и за про ше тка низ 
гра дот.

Ко га, ко неч но, нав ле гов ме во 
про лет та, не е пре ра но по ле-
ка да се под го тву ва ме за прет-

стој но то ле то и за за ми ну ва ње то 
на го ди шен од мор. Та ка ќе има ме 
до вол но вре ме пред до а ѓа ње то на 
же шки те де но ви да се под го тви ме 
и да од бе ре ме пар чи ња об ле ка што 
ќе ги обо јат нај же шки те де но ви во 
го ди на та.

Оваа се зо на ќе би де обо е на ро зо во 
и со цвет ни де зе ни, та ка што трен-
дот про дол жу ва. Ди зај нер ски те ку ќи 
одам на ги прет ста ви ја сво и те но ви те-
ти за ова ле то, па до бро е да се зна ат, 
без раз ли ка да ли го диш ни от од мор 
ќе го ми не те на пла жа или во град.

Кои се пет те па ри чи ња во кои вре ди 
да ин ве сти ра ме ле то во?

Ретрокостимизакапење
Ле то то не мо же да се за мис ли без 
ко сти ми за ка пе ње. Овој пат се акту-
ел ни ре тро мо де ли те, без раз ли ка 
да ли сте љу би тел на ед но дел ни или 
на дво дел ни мо де ли. За бо ра ве те на 
обич ни те би ки ни што се вр зу ва ат 
око лу вра тот и од бе ре те го рен дел 
што по тсе ту ва на ми ни-топ или, 
пак, ед но дел ни ко сти ми што се 
укра се ни со ин те рес ни де зе ни.

удобнивлечки
Ако ми на то то ле то апо стол ки те беа не при кос но ве ни, овој 
пат нив но то ме сто го за зе доа удоб ни те влеч ки, кои лес но 
мо же да се нај дат во си те нај го ле ми про дав ни ци. Отка ко ги 
за са кав ме во еле гант на фор ма, ко га беа изра бо те ни од ко-
жа или од са тен, се га се по ја ви ја пла стич ни ва ри јан ти, кои 
се од лич ни за вре ме то ко га сте на ба зен или, пак, на пла жа.

Розовиочилазасонце
Ле то во ќе се но сат раз лич ни мо де ли и го ле ми-
ни на очи ла за сон це, а нај по пу лар ни се оние 
со ро зо во стак ло, кои од лич но при ле га ат на 
исон чан тен.

Цветни
фустани

Цвет ни от де зен 
оваа го ди на не е 

при су тен са мо на 
фу ста ни те, ту ку 

и на дру ги те пар-
чи ња об ле ка. Но, 
ако тре ба да од-

бе ре ме са мо ед но 
пар че кое ќе го 

од бе ле жи ле то-
то, тоа си гур но е 

цвет ни от фу стан. 
Ако до се га не се 

снаб ди вте со нов 
цве тен фу стан, 

се га е ви стин ско 
вре ме за тоа.
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оваа се зо на ќе би де обо е на ро зо во со цвет ни де зе ни, та ка што 
трен дот про дол жу ва. ди зај нер ски те ку ќи одам на ги прет ста ви ја 
сво и те но ви те ти за ова ле то, па до бро е да се зна ат, без раз ли ка 
да ли го диш ни от од мор ќе го ми не те на пла жа или во град

Петпарчињавокоивредидаинвестиратеовалето



в о оваа на со ка, швед ска та ком па ни ја 
се га се оби ду ва да спро ве де ве штач-
ка та ин те ли ген ци ја и во ко му нал на та 

сфе ра, па од не о дам на те сти ра авто ном ни 
ка ми о ни, кои са ми те со би ра ат ѓу бре во не-
кол ку гра до ви низ зем ја та.

За оваа цел ре но ми ра ни от про из во ди тел на 
авто мо би ли и на ка ми о ни склу чи парт нерс-
тво со ло кал на та ком па ни ја спе ци ја ли зи ра-

на за ме на џи ра ње от пад – „Ре но ва“ на 
про ект што ги истра жу ва мож но сти те 
за авто ма ти за ци ја и за при ме на на та-
кви те ка ми о ни.

-Постоиневеројатенпотенцијалда
сетрансформиратиупотребитех-
ничкиотнапредоквопрактични
придобивкизалуѓетоизаопштес-
твотовоцелина.Овиекамионисе

самоеднаодповеќетоиновации
накоиработимесега - истак нал 
Ларс Стен квист од „Вол во“.

-Овојавтономенкамионееден
одпрвитештоќегопредводипа-
тотвооваполе.Оваесамоедна
одиновациитенакоиработиме
вомоментов - до дал Стен квист.

Кон цеп тот на „Вол во“ е за мис лен 
та ка што еден вра бо тен во ко му-
нал на та служ ба ќе го при дру жу ва 
ка ми о нот, кој ќе се дви жи сам по 
ули ци те ка де што ќе тре ба да го со-
бе ре сме тот. Вра бо те ни от ќе ра ку ва 
со кан ти те за от па до ци та ка што 
са мо ќе тре ба да ја по зи ци о ни ра 
на ме сто то зад ка ми о нот, по што 
тој со сво и те ме тал ни „штип ки“ 
ќе ја фа ти и ќе ја ис праз ни. Ка ми о-

нот це ло вре ме до де ка ја из вр шу ва 
ра бо та та ќе би де пу штен на авто-
мат ско дви же ње, а со тоа не ма да 
има по тре ба од ан га жи ра ње во зач. 
Ова ќе ја ели ми ни ра по тре ба та од 
по сто ја но вле гу ва ње и из ле гу ва-
ње на вра бо те ни те во во зи ло то, 
но и ќе го скра ти вре ме то што е 
по треб но за из вр шу ва ње на ра бо-
та та. Ка ми о нот ќе мо же да би де 
упра ву ван и пре ку да ле чин ско од 
стра на на ко му нал ни от ра бот ник, 
да му да ва на со ки, да го за пи ра и 
слич но, а ка ко што об јас ну ва ат од 
ком па ни ја та, ка ми о нот „ќе мо же да 
го сле ди ко му на ле цот ка ко ку че“.

Ка ко што об јас ну ва ат од „Вол во“, 
сен зо ри те по ста ве ни во во зи ло то 
ќе ја сле дат око ли на та и ќе го за-
пи ра ат во зи ло то до кол ку на и де 
на не ко ја преч ка. Со би ра чи те на 
ѓу бре ќе ја сле дат иста та мар шру-
та се ко ја не де ла, па „Вол во“ мо же 
да го про гра ми ра те сти ра ње то. 
Во ка ми о нот, за по че ток, ќе има 
во зач што ќе го сле ди дви же ње то 
и ќе гле да да ли и на кој на чин ќе 
стиг не до крај на та де сти на ци ја. 
Но, не го ва та глав на за да ча е да го 
со бе ре ѓу бре то до де ка ка ми о нот се 

НАуКАИТеХНОЛОГИЈА

ком па ни ја та „вол во“ се ри оз но ра бо ти на про е ктот и ги за си лу ва сво и те на по ри 
за да на пра ви авто ном ни во зи ла што ќе нај дат сво ја при ме на во оп штес тво то

дви жи ме ѓу кан ти те за ѓу бре со по мош на 
ко му нал ни от ра бот ник.

Уште една придобивка од но ва та тех но-
ло ги ја е на ма ле ни от ри зик од по вре ди 
при ра бо та. Спо ред нај а ви те на ком-
па ни ја та, те сти ра ње то ќе про дол жи 
до кра јот на 2017 го ди на и сле ду ва по 
про е ктот на „Вол во“ за слич на авто ма-
ти за ци ја за под зем ни руд ни ци. Всуш-

ност, овој ка ми он има по го лем дел од 
тех но ло ги ја та од авто ном но то во зи ло 
на ме не то за руд ни ци те, кое „Вол во“ го 
прет ста ви ми на та та го ди на.

Ина ку и по го лем број дру ги ком па нии 
ра бо тат на авто ма ти за ци ја на ка ми о ни 
за раз лич на на ме на, но нај го ле ми от број 
од нив раз ви ва ат за ја вен транс порт во 
гра до ви те. 

автономнитекамионина„Волво“собираатѓубревоШведска

www.republika.mk42 петок, 2 јуни 2017 година www.republika.mk 43петок, 2 јуни 2017 година



миленици
По

дг
от

ви
 |  

К.
Н.

К

градинадом

неоСтаВајте
ГокуЧетоВо
аВтоМоБилкоГа
наДВоРетоПло
Се ко ја го ди на има слу чаи на на стра-
да ни ку чи ња што би ле оста ве ни во 
авто мо бил на же шко вре ме, ду ри 
и ко га се ра бо те ло са мо за не кол ку 
ми ну ти, до де ка да се за вр ши не ко ја 
кра тка об вр ска

Ко га над вор тем пе ра ту ра та е 26 сте пе-
ни Цел зи у со ви, во пар ки ра ни от авто-
мо бил оста вен на сон це тем пе ра ту ра та 
мо же да се ка чи на 38-48 сте пе ни Цел-
зи у со ви за са мо не кол ку ми ну ти, а ко га 
над вор е 32 сте пе ни, вна тре мо же да се 
вже шти до 70 сте пе ни Цел зи у со ви за 
по мал ку од 10 ми ну ти.

Топ ли на та мо же да до ве де до оште ту-
ва ње на мо зо кот или до мо зо чен удар 
за са мо 15 ми ну ти. Не за бо ра вај те де ка 
ку чи ња та се ола ду ва ат со бре вта ње и со 
по те ње пре ку ше пи те, па ако воз ду хот 
е то пол, не ма да мо жат да се раз ла дат.

Спо ред пре ду пре ду ва ња та на ве те ри-
на ри те, ку чи ња та не тре ба да се ше та ат 
на же жок асфалт: ако асфал тот е же жок 
на до пир со длан ка за вас, зна чи е же-
жок и за ше пи те на ку че то. �

СоВетикако
ДаоДГлеДуВате
оРХиДеја
Орхидејата е една од најубавите собни 
билки. По правило, ја купуваме кога е 
во цвет. Со текот на времето, цветовите 
отпаѓаат и по долг изминат период – 
орхидејата не процветува.
Просечната должина на цветање на ор-
хидејата е три месеци.Паузата меѓу цве-
тањето може да биде и неколку месеци.
За да уживате по честото цветање на оваа 
билка, ќе ви помогнат следниве совети:
Направете температурна разлика за ор-
хидејата: ставете ја саксијата преку ноќ 
на поладно место (до 15 степени).
# Намалете ја количината азот во прихра-
ната. Фосфорот треба да има предност 
бидејќи, во суштина, овој минерал го сти-
мулира цветањето.
#Навлажнувајте го воздухот околу 
билката.
#Преместете ја саксијата со орхидеја на 
некое темно место – пет дена. За три сед-
мици орхидејата треба да пушти пупки. 
Овој начин е погоден само за возрасни и 
здрави билки.
#Место полевање се препорачува во сак-
сијата со орхидеја да се стават неколку 
коцки мраз, па така, таа побрзо ќе процвета.
#Ако забележите дека кај нерасцвета-
ната орхидеја активно растат корења и 
листови, значи дека има соодветен начин 
на развој. Додека не заврши овој период, 
билката нема да процвета.
Најважнатаработа– обезбедете ѝ соод-
ветна нега. Таа сака многу светлина и се 
плаши од претерана влага. �

Вдомениза100евра

Можатдабидатипомали
Иако крајна цел на овој објект е да стане нечиј дом, помалиот 
модел (четири квадрати) може да се користи за складиште, или 
како џиновска куќа за вашите домашни миленици. Можностите 
се бескрајни.

Во светот се напушта прак-
тиката да се вложи цело 
богатство во изградба и 

реновирање куќа. Сѐ повеќе се-
мејства се решаваат за овие ал-
тернативни куќи–колиби. Тие 
се многу едноставни за изград-
ба, а не чинат цело богатство. 

Компанијата „Арчед кабинс“ од 
САД, може да ви испрати ком-
плетна куќа на домашна ад-
реса. Основниот пакет содржи 
целосен кат од куќата, целосна 
скелетна структура, изолација 
за куќата да ви биде топла и 
панел-плафони.

лесенначинзамонтажа
Овие куќи брзо се монтираат 
и имаат сѐ што е потребно за 
задоволување на основни-
те потреби од секојдневието.  
Цените почнуваат од 1.000 евра 
за основниот модел, а најскапи-
от чини 12.000 евра. Со оглед на 
тоа дека најскапиот модел има 
84 квадратни метри, четири 
спални соби и две бањи, 12.000 
евра воопшто не е висока цена.

Самијаизбиратеголемината
Оваа компанија може да го приспособи вашиот иден дом 
според вашиот личен вкус на основа на фотографии што 
ќе им ги испратите. Само објаснете им каква куќа сакате 
и ќе ја добиете на вашата адреса.
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 Вонеделатагозавршитвојот
настапнатурниротвоДобој
воБоснаиХерцеговина,каде
штостигнадополуфиналето
восингл.Кажининештопове-
ќезатоакакопоминатурни-
ротиколкусизадоволенод
пласманот?
ЈОТОВСКИ:Ге не рал но сум за до-
во лен од тоа ка ко по ми на овој 
тур нир. Имав пе ко лен ри там со 
по еден меч се кој ден, и во сингл 
и во дубл. На ви сти на мно гу се 
истро шив и го да дов сво јот ма-
кси мум. Во по лу фи на ле то имав 
не кол ку сет топ ки, кои, за жал, 
не ги иско ри стив, а во двој ки 
стиг нав ме до фи на ле то што е 
еден со ли ден ре зул тат.

 Нафјучрс-турниротнакојна-
стапиовојмесецвоунгарија,
подвететешкипобедикоиги
забележи,бешепринудендаго
предадешмечотвочетврт-фи-
налетопорадиповреда.Колку
бешесериознаповредатаика-
копоминатаму?
ЈОТОВСКИ:На фју чр сот во Ун-
га ри ја имав проб лем со дес но-
то ра мо, кој, нај ве ро јат но, се 
ја ви по ра ди пре мо ре ност ко ја 
дој де ка ко ре зул тат на гу сти от 
рас по ред. Са мо еден ден пред 
по че то кот на тур ни рот играв 
ли га во Гер ма ни ја, па во 3 ча сот 
на у тро имав лет за Бу дим пе шта, 
а от та му ме че ка ше транс порт за 
да ми нам уште 220 ки ло ме три 
до гра дот За мар ди, ка де што се 
одр жу ва ше тур ни рот.

След ни от ден во 14 ча сот ве ќе 
на ста пив во дубл, а на ред ни от 
ден во 10 ча сот на у тро во меч 
долг 3 ча са во сингл ус пе ав да 
за бе ле жам по бе да. На ред ни от 
ден се одр жа ос ми на фи на ле то, 

на кое, исто та ка во меч долг 3 
ча са и 20 ми ну ти, по бе див со 4-6 
6-2 6-4. По кра тка па у за од са мо 
еден час играв ме че тврт-фи на-
ле во дубл, кое го за гу бив ме, а 
вед наш по тој меч по чув ству вав 
пре го лем за мор.

След ни от ден на за гре ва ње то 
се чув ству вав мно гу ис цр пе но, 
осо бе но го ле ма бол ка чув ству-
вав во ра мо то. Таа по сте пе но се 
зго ле му ва ше,а во те кот на ме чот 
ста на тол ку не под нос ли ва што 
мо рав да го пре да дам.

 Коисетурниритезакоиќе
сеподготвувашвонаредниот
периодинакоиќеимсепо-
светишдокрајотнагодинава?
ЈОТОВСКИ:Мо мен тал но се на-
о ѓам во Бос на и Хер це го ви на, 
а по вре да та е по до бра. Бев не-
кол ку де на на ле ку ва ње и ре ха-
би ли та ци ја со струј ни и ла сер-
ски трет ма ни. Ту ка, освен на 
глав ни от тур нир, ќе на ста пам 
уште на два, а по тоа пла ни рам 
да одам во Ита ли ја, ка де што ме 
оче ку ва ат три тур ни ри од че-
лин џер-ран гот. По тоа ќе играм 
во Скоп је на два фју чрс-нат пре-
ва ри. Ге не рал но, тоа е пла нот за 
след ни от пер и од.

 Веќеподолговремесивоте-
нисот,стартувашекакоперс-
пективенјуниор,асѐуштеси
релативномладиимашдоста
времезанапредок.Воовојста-
диумодтвојатакариеракои
сецелитештосестремишда
гипостигнеш?
ЈОТОВСКИ:Мо мен тал но мо и те 
це ли се, пр во, да би дам здрав 
за тоа што во пос лед но вре ме 
имав че сти проб ле ми со по вре-
ди те, кои ми ста ваа преч ки. Исто 
та ка, се тру дам да на пре ду вам 
во си те ас пе кти во те ни сот, со 

тоа да ја усо вр шам мо ја та игра, 
што се ка ко ќе до не се ре зул та ти 
и но ви ус пе си.

 Твојотнајвисокпласманна
листатанаАТПбеше510.ме-
сто.Мислишлидекавоидни-
наможешдагоподобришовој
резултат?
ЈОТОВСКИ:Искре но ве ру вам 
де ка во ид ни на мо жам да го 
по до брам овој ре зул тат. Ве ќе 
три го ди ни сум ран ги ран око-
лу 600-700 ме сто и мис лам де-
ка во ид ни на ќе го по до брам 
плас ма нот.

 Кадеминувашнајголемдел
одгодинатавоподготовки,од-
носнокадеетвојатабазакаде
штонајмногутренирашисе
подготвувашзатурнирите?
ЈОТОВСКИ:Оваа го ди на под го-
тви тел ни от пер и од го одра бо-
тив во Ме кси ко, Кан кун, ка де 
што тре ни рав и се под го тву вав 

Во мо мен тов тој е нај до бро ран ги ра ни от ма ке дон ски те ни сер 
на ли ста та на АТП, а из ми на ти ов пер и од за То мис лав Јо тов ски 

бе ше иск лу чи тел но на по рен со густ рас по ред на тур ни ри 
во кои на ста пу ва и во сингл и во ка те го ри ја на двој ки. Тој за 

„Ре пуб ли ка“ го во ре ше за не го ви те пос лед ни на ста пи, нат пре
ва ру ва ња та што сле ду ва ат и што спо ред не го е по треб но за 

те ни сот уште по ве ќе да се по пу ла ри зи ра во Ма ке до ни ја

Ќегоподобраммојотнајдобар
пласманналистатанаатП

со Ал бер то Ка сте ла ни, еден од 
нај до бри те те ни ски тре не ри 
во све тот, три не де ли . От та му 
оти дов на се ри ја тур ни ри во 
Ма ја ми. Ина ку, мо же да се ка же 
де ка ба за та ми е во Скоп је, ка де 
што најм но гу вре ме ми ну вам 
во те ни ски от клуб „Парк“.

 Што,споредтебе,најмногу
ѝнедостиганаМакедонија
задагоразвиетенисоткако
спорт.Инфраструктура,ор-
ганизирањеповеќетениски
турнириилинештодруго...?
ЈОТОВСКИ: Во Ма ке до ни ја, 
спо ред ме не, најм но гу не до-
сти га под др шка та од фе де ра-
ци ја та, а мис лам де ка тре ба 
да се ор га ни зи ра ат и по ве ќе 
тур ни ри. Исто та ка, сме там де-
ка на овој спорт му не до сти га 
по го ле ма екс по ни ра ност во 
ма ке дон ска та јав ност, што ќе 
пре диз ви ка по го лем ин те рес 
за те ни сот кај мла ди те. 

ТОМИСЛАВЈОТОВСКИ, НАЈ ДОБ РИ ОТ МА КЕ ДОН СКИ ТЕ НИ СЕР спОРТ интерВjу

Разговараше | Горан Зивчевски
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� Стефан М. Гајдов (1905 - 1992)  
музички педагог, диригент,  
композитор и музички деец

 Гајдов е роден на 26 мај (ст. стил), односно 
8 јуни 1905 г. во велес во фамилијата на 
столарот милан и на песнопојката евге-
нија. освен што изработувал инструменти, 
милан Гајдов свирел на повеќе народни  
музички инструменти, кои постојано ја 
поттикнувале љубопитноста на малиот 
стефан. Иако постојат податоци дека  
уште на девет години свирел на хармо-
ника и потоа на мандолина, вистинското 
образование го добил кога станал ученик 
на гимназијата во велес. Професорот 
по музика го видел неговиот талент и му 
советувал да замине на музичката  школа 
во Белград. стефан м. Гајдов е првиот 
македонец, кој своето музичко школување  
го завршил во српската музичка школа 
(денеска „стеван мокрањац“) во текот на 
три учебни години, односно од 1926 до 
1929 година со одличен успех. во 1929 
година е примен за член на Здружението 
на композиторите на југославија, каде што 
ги пријавил и своите неколку композиции.  

 од денот кога стефан м. Гајдов станал 
професионален музичар во 1929 година, 
почнува неговата кариера како музички 
педагог, хорски диригент, композитор и 
музички деец, сѐ до неговото пензиони-
рање во 1970 година.

 мошне богат е неговиот животен пат би-
дејќи се одвива во два политички режима и 
во една светска војна. вистинскиот подем 
го доживеал по завршувањето на втората 
светска војна во скопје, кога се создавала 
македонската држава. слободарската 
еуфорија од македонските културни дејци 
бараше добри диригенти, добри учители 
по музика, по музички инструменти, добри 
музички педагози, основање македонска 
оперска куќа и основни музички училишта. 
Исто така, новото време побара од музи-
чарите и основање музички здруженија 
(музички педагози, музички уметници, фол-
клористи, здружение на композиторите на 
македонија) концертна дејност, музички 
критичари итн.

 стефан м. Гајдов, е присутен секаде, 
заедно со трајко Прокопиев, аспарух 
Хаџи николов, тодор скаловски, Петре 
Богданов -  Кочко  и многу други. токму 
поради оваа политичка состојба во ма-
кедонија, стефан м. Гајдов бил диригент 
на 12 хорски ансамбли во велес, вуковар, 
Белград, скопје, професор на 13 музич-
ки предмети во средната музичка школа  
во скопје и во Десетгодишното  музичко 
училиште во скопје, a бил професор и во 
гимназиите во велес, вуковар и во скопје. 
напишал 13 учебници по предметот музич-
ко воспитување печатени во текот на 1951 
- 1963 година, музички деец, претседа-
тел на неколку професионални музички 
здруженија, Друштвото на композиторите 
на македонија (1956, 1959, 1960, 1961), 
директор на операта при македонскиот 
народен театар во скопје, (1951 - 1952) 
како и на Десетгодишното музичко учи-
лиште во скопје (1955 - 1970).

ВремеПлоВ

д В О г л е д

ЗаМеникПоМоШник
МиниСтеРБеЗРеСоР

Што, да не помисливте дека Зоки ќе доз-
воли некој да ѝ се смее на Рада за бројот 
на министри? Па вистина е, во владата 

нема повеќе од 20 министерства. Зоки е искусен 
човек, знае што е сточен пазар, знае како да 
преброи грла.

Новиот владин кабинет не брои 26 министри. 
Има 18. Само Вие не знаете да броите. Има 18, 
другите осум грла се „од карти“. За тие што не ја 
разбираат оваа висока математика, Зоки се Ви 
кажа во ветувањата пред изборите, па сега што 
се правите изненадени за осуммина „без ресор“.

Не е важно што Зоки ветува дека нема да има 
„нишај врата, земја плата“, кое по рамковниот 
новоговор се вика „седи дома, стига плата“. За-
боравате дека Зоки вети и дека ќе ја надгради 
рамката? Еве, од збор, почна од својот кабинет. 

И тоа не е сѐ, народе!

Нема да се задржат Зоки и дружината само на 
овие заслужни осум безресорни министри кои 
не се бројат. 

Тие оваа „гломазна и трома“ администрација, 
сега ќе ја намалат и департизираат по прин-
ципот „од шупље у празно“, со пополнување 
на црните дупки отворени со кабинетите на 
„Осуммтемина величенствени“. 

Зар Рамиз сам да мерка инвестиции? Или со 
него да го носи Самка? Или обратно? Немојте 
Ви се молам.

Па тие апетити, пардон, капацитети мора да се 
пополнат за да може да се истера секој кој и по-
мислил да инвестира во Македонија. Да се истера 

работата до крај, де, немојте да сте злобни и да 
мислите дека тие ќе ги истераат новите инвести-
тори од тука, со се и тие веќе дојдените!

Сега овие двајца, како и другите шестмина безре-
сорни многу важни министри за терање мераци 
и задоволување ега, ќе мора да добијат свои за-
меници министри. Па и за нив ќе треба опреме-
но студио, пардон кабинет со секретарка, возач, 
кафеварачка, лице за одржување, лице за точење. 
Инаку нема да го личи. Што ако им дојде некој, 
како Шиле на пример, а да нема кој да им донесе 
пијалок? Вода и кафе, рековме доста е злоба! Само 
плитко и позитивно, како експозето на Зоки.

А потоа, откако ќе не знаат што со себе, ќе им 
требаат и помошници! Секако со свои кабине-
ти, секретарки, возачи, и потребен сет лица под 
ставката персонал за услуги. Кога Катица не стар-
туваше со работа без персонал за варење кафе и 
лице за бургијање, што се овие подолу од неа?  

Јасно е, за потребата од Заменик- помошник 
министер без ресор нема што да се дебатира. 
Па зар не треба оваа влада да оддаде достојна 
почест на Ејџ Би Џи, натурамериканецот кој ги 
намести таму сите? 

Како тоа сето ќе влијае на администрацијата?

Департизирачки секако. Кој како ќе влезе, ќе 
мора да ја предаде партиската членска книшка 
и уплатницата за членарина. Да не им излезе во 
медиумите како оние на Катица. �

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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# 1 пакување фетучини

За песто ќе ви биде потребно:

# 2 китки босилек

# 1 шолја пилешки бујон

# 1/2 шолја маслиново масло

# 2 чешниња лук

За сос ќе ви биде потребно:

# 2 китки младо кромитче

# 1 феферонка

# малку праз

# 1 тиквичка

# 1 шолја грашок

# 2 шолји пилешки бујон

# 150 гр пармезан

# Двете китки босилек спуштете ги во вода што врие. Варете 
ги две секунди и веднаш префрлете ги во студена вода. Со 
студената вода го запирате процесот на варење. Секое ливче 
отстранете го од стеблото и ставете го во садот за блендирање. 
Во истиот сад додајте ги пилешкиот бујон, маслиновото масло 
и лукот. Изблендирајте ги и тргнете настрана.

# Во истата вода во која го варевте босилекот, ставете ги да се 
варат фетучините. Внимавајте да не ги преварите тестени-
ните бидејќи преварени нема да може да го примат сосот. 
Сварете ги ал денте.

# На оган ставете да се загрее мала тава за пржење. Во тавата 
запржете го младото кромитче, феферонката и празот. Пржете 
ги додека не омекнат. Додајте ги исечканата тиквичка и гра-
шокот. Потрудете се тиквичката да биде исечкана со слична 
големина колку грашокот. Додајте две шолји пилешки бујон и 
оставете гo да се издинстува.

# Исцедете ги фетучините, измешајте ги со зеленчукот и залеј-
те ги со сосот од босилек и од лук. Нарендајте го пармезанот 
и покријте со капак. Оставете ги околу пет минути да се 
спојат вкусовите.

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:

СО вЕт:  Ние користевме фетучини, а вие може да одберете друг вид 
тестенини што имаат поголема површина за да го примат сосот.

тестенини
примавера
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