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ВоВед

СДСМ ги распродава 
националните интереси  
каде што ќе стигне

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

ТИРана, аТИна, СоФИја…

С редбата на Заев и на Бо-
рисов во Софија и наја-
вите за потпишување 

„договор за добрососедство“ 
е само чекор плус кон целос-
но бришење на македонската 
историја и посебност. Нема 
друго логично објаснување за 
налудничавиот потег на Заев 
за безусловно прифаќање на 
барањата од нашиот источен 
сосед како услов за поддрш-
ката на тамошните власти за 
членство во ЕУ и во НАТО.

Заев го опиша денот како „За-
творање на поглавјето на на-
ционализмот“, прифаќајќи ги 
обвинувањата дека Македон-
ците се виновни за наметна-
тото отворено прашање за до-
брососедство со Бугарија. Секој 
нормален човек ќе се праша 
што точно затвора Заев? Ако 
договорот е историски, како 
што го најавува тој, бандитите 

од СДС и Соросовите медиуми, 
тогаш зошто се крие од маке-
донската јавност? Зошто место 
да им се додворува на стран-
ците со навреди кон сопстве-
ниот народ, не застане пред 
Македонците како вистински 
лидер за да им ги соопшти 
„убавите вести“ од Софија? 
Кој му дал право да преговара 
и да распродава национални 
интереси сам, без претходна 
консултација со народот и со 
научната јавност?

Шокантно е како Заев си дозво-
лува на своја рака да донесува 
вакви одлуки без транспарент-
на научна дебата на која ќе би-
дат изложени сите придобивки, 
но и опасности од вакви исто-
риски одлуки. Впрочем, од него-
вото инсталирање на власт тој и 
не знае да каже друго, освен да 
најавува дебати за разни, мно-
гу поневажни прашања. Што е 

проблем ова исклучително ва-
жно прашање за Македонците 
да биде поставено јавно за тој 
како човек што се нуди да ги 
затвори отворените прашања 
со соседите да ни објасни на 
сите како успеа да ги омекне 
соседите без да им наштети 
на националните интереси? 
Дали, можеби, имало дебата, 
но само во затворени кругови, 
во присуство на вистинскиот 
премиер Џес Бејли или Заев, 
загубен во простор и во  вре-
ме, на тие средби само кима со 
глава и прима наредби? Дали е 
свесен дека мандатот даден од 
амбасадорите не му дозволува 
да прави што сака со државата 
и дека еден ден ќе одговара за 
еден куп предавства?

Ако договорот што го нуди Бу-
гарија е толку лесно прифатлив 
досега ќе го прифатеше еден 
од претходните премиери. За 
споредба, во преговорите што 
ги водеше ВМРО-ДПМНЕ прет-
ходно беа вклучени и академи-
ци од МАНУ. Самите академици, 
кои би требало да бидат чувари 
на нашите национални бележја, 
беа против одредени точки од 
договорот за кои сметаа дека 
можат да бидат кобни за нас 
како народ ако ги прифатиме во 
форма што ја нуди соседна Бу-
гарија. Имено, трите најспорни 
точки во тогаш понудениот до-
говор предвидуваа откажување 
од македонското малцинство 
во Бугарија, откажување од 
сопствената македонска исто-
рија и прифаќање заедничка 

историја и откажување од ма-
кедонскиот јазик. Нормално, 
таквото условување од Софија 
не беше прифатливо за влада-
та на ВМРО-ДПМНЕ, како и за 
ниту еден друг претходен ма-
кедонски политичар што бил 
на некаква државничка функ-
ција, вклучително и за Љубчо 
Георгиевски. Но, на човек без 
никаков морален капацитет, по-
ставен од странски центри на 
моќ да донесе сериозни одлуки 
на штета на сопствениот народ, 
очигледно, му требаа само две 
недели за да го прифати ката-
строфалниот договор.

Сепак, Заев се лаже ако мисли 
дека толку лесно ќе помине 
договорот кај македонскиот 
народ. Пред да излезе Заев на 
заедничка прослава на Илинден 
со Борисов ќе мора да одгово-
ри на десетици прашања. Пред 
сѐ, ќе мора јавно да каже дали 
Македонија има своја историја 
пред 1944 година, или македон-
ската историја ѝ ја подарува на 
Бугарија за лични интереси? 

Дали илинденците што го по-
ложиле животот за слободна 
Македонија биле Бугари или 
Македонци? Впрочем, Македо-
нија никогаш немала против 
на нејзините најсветли датуми 
од историјата да пречекува гос-
ти од други држави. Може да 
се прифати дека во одредени 
периоди историјата на двата 
народа се испреплетувала, но 
не и дека не постои македон-
ска историја. Расчистувањето 
на тие детали треба да се остави 
на науката и на историчарите, 
а никако не на Заев, црпнатиот 
од нивите во Муртино.

Прифаќањето на договорот 
понуден од Софија во облик 
каков што го нудеа досега е 
многу поопасен од тоа што на 
прв поглед изгледа затоа што 
тоа е чекор кон самоубиство на 
еден цел народ, т.е. со тоа се от-
вора врата за промена на име-
то без гаранции за идентитет 
и за јазик. Со други зборови, 
додека да стигнеме до некакво 
решение за името со Грција, 

ние самите ќе си ги поништиме 
идентитетот и јазикот.

На овој начин сами се бришеме 
како народ, кој ќе остане без 
сопствена историја, без јазик и 
идентитет. Промената на име-
то ќе биде само заокружување 
на самоубиствениот процес. 
Сево ова покажува дека овој 
човек што е поставен да ги 
исполнува наредбите на „дип 
стејт“ нема никаква почит 
ниту кон македонскиот народ, 
ниту кон своите предци, кои со 
крв ја платиле слободата што 
денес тој ја ужива. Останува да 
видиме дали народот ќе доз-
воли секоја будала да ја про-
дава Македонија и нејзиното 
историско наследство или ќе 
му стави крај на ова сканда-
лозно предавство. � 
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Škoda Octavia од 14.330 € (885.594 ден.)

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

Oдвнатре, едноставно паметните решенија доаѓаат уште повеќе до израз со новите мултимедијални системи, кои поврзувањето го прават уште полесно. 

SIMPLY CLEVER

НОВАТА OCTAVIA. 
   КЛАСА ЗА СЕБЕ! 
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на де нот на све ти или ја, сим бо лот на ма ке дон ски от 
не по кор, на За ев му е ор га ни зи ра но да ги пре да де ма
ке дон ски от ја зик, ма ке дон ска та исто ри ја, да се отка же 
од ма ке дон ско то нас ледс тво, од ма ке дон ски от на род 
и во Ма ке до ни ја и во со седс тво то. Се та ма ке дон ска 
исто ри ја е по вр за на со тој свет ден и на тој ден е по
са ку ва но да за вр ши. Да се ста ви точ ка на 2 Август. Да 
не се сла ви, да се за мра зи, да се вр зе со пре дав ство, 
да бу ди срам, га де ње, на гон за по вра ќа ње. Ме сто на
ци о нал на гор дост, 2 Август да би де чи ви ја во ѓо нот, 
ко ја ќе бо де на се кој обид за ис пра ва ње на „кич ма та“

актуелно

Пишува |  Наум Стоилковски

Заев за уши  
донесен на  
поклонение  
пред царот

ПРЕдАвНИКоТ го ТРчА ПочЕСНИоТ КРУг

М а ке дон ска та исто ри ја ве ќе е 
про ме не та. За ев ја сме ни, ѝ 
да де друг тек на исто ри ја та. 

Се за пи ша во неа со го ле ми кр ва ви бу-
кви ка ко пре дав ник на ма ке дон ска та 
исто ри ја, ма ке дон ска та ве ков на бор-
ба, ма ке дон ски те хе рои, ма ке дон ски те 
жр тви, ма ке дон ски от иден ти тет, ја-
зик, пис мо, ме лос, на род но тво реш тво. 
Под го тву ва учеб ни ци со из бри ша на 
и ре ви ди ра на бу гар ска  фа ши стич ка 
оку па ци ја, со ре ту ши ра на про ле а на 
ма ке дон ска крв, убис тва и из ма чу-
ва ња, со оправ ду ва ње на стре ла ња та 
во Ва та ша, ѕверс тва та во скоп ски от 
Ту тун ски ком би нат, де пор та ци ја та на 
Евре и те во ло го ри те. Не мир ги бу ди 
ду хо ви те на ма ке дон ски те па три о ти, 
и ко ми ти и пар ти за ни, и тие се ди га ат 
од веч ни те по чи ва ли шта пре ку ѕвез-
де на та ма ке дон ска со вре ме на јав ност. 
Ве ков на та бор ба за оп сто ју ва ње на 
ма ке дон ска та на ци ја со си те неј зи ни 
по себ но сти, ја зик, кул ту ра, исто ри ја, 
се ка ко и на род ни умо твор би, ри там, 

ме лос, обе ди не ти ка ко иден ти тет ски 
пра ша ња, се га не са мо што е до ве де на 
до ра бот, ту ку се лиз га низ ра це на 
Ма ке дон ци те пред се чии очи.

Ма ке дон ска та бор ба за по себ ност е 
исто ри ја што е ог ле да ло на се чи ја зло-
ба, ко ја е не и ско ре не та во со седс тво то, 
за тоа и бри ше ње то на ма ке дон ска та 
исто ри ја е по са ку ва на од си те. На род 
не ќе по стои без исто ри ја. Исто ри ја та 
е чу ва р на на ци ја та, таа е иден ти тет. 
От ту ка, За ев го истр чу ва „кру гот на 
пре дав ни кот“ Бри сел, Ати на, Со фи ја, 
за се то тоа да фи ни ши ра на 2 Август. 
Не слу чај но е из бран нај го ле ми от ма-
ке дон ски на ци о на лен праз ник. Ток му 
на де нот на све ти Или ја, сим бо лот 
на ма ке дон ски от не по кор, на За ев му 
е ор га ни зи ра но да ги пре да де ма ке-
дон ски от ја зик, ма ке дон ска та исто-
ри ја, да се отка же од ма ке дон ско то 
нас ледс тво, од ма ке дон ски от на род и 
во Ма ке до ни ја и во со седс тво то. Се та 
ма ке дон ска исто ри ја е по вр за на со тој 
свет ден и на тој ден е по са ку ва но да 
за вр ши. Да се ста ви точ ка на 2 Август. 

Да не се сла ви, да се за мра зи, да се вр зе 
со пре дав ство, да бу ди срам, га де ње, 
на гон за по вра ќа ње. Ме сто на ци о нал-
на гор дост, 2 Август да би де чи ви ја во 
ѓо нот, ко ја ќе бо де на се кој обид за 
ис пра ва ње на „кич ма та“. Со од зе ма ње 
на исто ри ја та на 2 Август, на ре во лу-
ци о нер ни от дух, на не по кор но ста, на 
по ли тич ка та ма па сре де Бал ка нот ќе 
по сто јат лу ѓе со ам пу ти ра на ме мо ри ја, 
ко ја ќе ја по пол ну ва кој ка ко стиг не 
во Бри сел.

Не по ми ну ва тоа што Зо ран За ев 
сво е то пре дав ство на ма ке дон ска та 
исто ри ја са ка да го при ка же ка ко ре-
ше ние од „иск лу чи тел но по ли тич ки 
при чи ни“. Би деј ќи да бе ше „по ли тич-
ко“, ме сто иден ти тет ско пра ша ње то за 
пре да ва ње на ма ке дон ска та исто ри ја, 
ма ке дон ски от не по кор, ма ке дон ска та 
бор ба за са мо о пре де лу ва ње, па и за 
ма ке дон ски от ја зик, ма ке дон ска та 

на ци ја, ма ке дон ски от на род, кој ка ко 
мал цинс тво е пре га зен во со седс тва та, 
до се га ил ја да па ти ќе бе ше ре ше но. 
Јас но е де ка „до бро со седс тво то“ не го 
гра дат дек ла ра ции и до го во ри, ту ку 
по чи ту ва ње то, пред сѐ, на сво е то и на 
ту ѓо то. За ев, пак, до бро со седс тво то го 
„гра ди“ со от ста пу ва ње на исто ри ја-
та, со бри ше ње на ил јад ни ци жр тви 
од бу гар ска та чиз ма, со не ги ра ње на 
фа кти те за бу гар ски от, но и за грч ки-
от фа ши зам - не ко га шен и акту е лен. 

Ма ке дон ска та исто ри ја за ма ке дон ска-
та бор ба ни ту би ла, ни ту е из мис ле на, 
ни ту е но ва, ни ту при па ѓа са мо на одре-
де на ге не ра ци ја би деј ќи, за жал, не ма 
на ци ја ка ко Ма ке дон ци те во Евро па и 
во све тот, ко ја би ла по ве ќе на па ѓа на 
и не ги ра на. Уште по мал ку, таа бор ба 
не е „по ли тич ко пра ша ње“, ни ту, пак, 
би ла екск лу зив но пра во на опре де ле-
на по ли тич ка ма три ца или пар ти ја. За 
Ма ке до ни ја се бо ре ле и на ци о на ли сти 
и ко му ни сти и со ци ја ли сти, и ко ми ти 
и пар ти за ни, и се ла ни и да ска ли, а ни-
ко му ва кви те опре дел би и по ли тич ка 
фи ло зо фи ја во оп што не му би ле важ ни. 
Та ка би ло со ве ко ви; низ бор би те за 
сло бо да од раз ни те ропс тва, од оку па-
тор ски вој ски, ане кти ра ни те ри то рии, 
па и по соз да ва ње то Ре пуб ли ка Ма ке-
до ни ја во рам ки на ју гос ло вен ска та 
др жа ва; а уште по ве ќе по неј зи на та 
са мо стој ност. И та ка до де нес. Таа бор ба 
со си гур ност ќе оп стои и по крај не до-
вет но ста на Зо ран За ев, кој ѝ ја пре да де 
ма ке дон ска та исто ри ја на тац на на Со-
фи ја ис пол ну вај ќи им ги најв лаж ни те 
сни шта на си те след бе ни ци на фа ши-
зо ид на та ди скри ми на тор ска по ли ти-
ка и ан ти ма ке дон ски фа на ти зам, од 
Бо жи дар Ди ми тров, пре ку бу гар ски 
евро пра те ни ци, Ро сен Плев не ли ев, Бој-
ко Бо ри сов.  

Жал ни се оби ди те на ме ди ум ска та 
со ро сов ско-уса ид ска ма ши не ри ја да 
го прет ста ви пре дав ство то ка ко „бра-
ву ро зен“ мо мент. Со пре да ва ње то на 
исто ри ја та и на ма ке дон ски от не по кор 
на по да рок во Со фи ја, За ев ја истр чу ва 
пос лед на та ета па од кру гот на пре дав-
ство то, поч на то од „па три от ска та“ без-
о браз ност, об ви ну ва њето на Ма ке до ни-
ја за со сед ни от фа ши зам, бри ше њето 
на Ма ке дон ци те од нив на та др жа ва, 
бри ше њето на сѐ што зна чи вр ска на 
Ма ке дон ци те со ма ке дон ско то, прог ла-
су ва ње на Ма ке дон ци те ме сто за жр тви 
за из вр ши те ли на ге но цид... Кру гот е 
долг, а тре ба да за вр ши со бри ше ње 
на ма ке дон ска та исто ри ја, со што се 
кре и ра ид ни на со се чи ја, са мо не со 
ма ке дон ска исто ри ја. 

До ку Мен тот на уВИД

Ни кој не мо же да ка же де ка За е ва та 
сви та не беше пратена во Со фи ја за да 
го пот пи ше фа моз ни от до го вор за до-
бро со седс тво, за тој по тоа да па ра ди ра 
пре гр нат со бу гар ска под др шка и за 
уши да биде однесен на поклонение 
пред царот. Но, што е тоа што му е ста-
ве но под нос за да го па ра фи ра, за тол-
ку бр зо да уви ди „збор че“, сит но кол ку 
шол ја ми ни стер ско ка фе, па па ра фот 
да се од ло жи. Кој и ка ко го до и зра бо-
тил до ку мен тот што ни за го ди ни не 
мо жеа да го со ста ват ра бот ни те гру пи 
за чи ја што но ва сред ба не ма ин фор-
ма ци ја од 2014 го ди на? Ко га и кој ги 
до го ва рал и ре шил спор ни те точ ки, 
кои не са мо што не се  са мо мал ку на 
број, ту ку има ат и го ле ма те жи на?

Пра ша ње то за за ед нич ка исто ри ја се ко-
гаш би ло и ќе би де нај го ле ми от проб-
лем што го по ста ву ва ла Бу га ри ја во 
до се гаш ни те пре го во ри. Точ но е де ка 
по стои ис преп ле ту ва ње на исто ри ски-
те фа кти, но Ма ке до ни ја и ма ке дон ски-
от на род имаат сво ја исто ри ја, а Бу га-
ри ја не мо же да ба ра екск лу зив ност 
врз неа. Чес тву ва ње то и за ед ниш тво то 
врз ма ке дон ски от на ци о на лен праз ник 
Илин ден во си те на вра ти бил прво по-
со чу ван праз ник по са ку ван од Бу га ри ја. 
Се га За ев од Со фи ја, пред да се пок ло ни 
пред спо ме ни кот на Са му ил „бу гар-
ски от крал“, нај а ви за ед нич ко од бе ле-
жу ва ње на Илин ден, од нос но „на ша та 
за ед нич ка исто ри ја“. И до се га има ло 
стран ски прет став ни ци на Меч кин Ка-
мен, но ка ко го сти, а не ка ко ко до ма ќи-
ни. Исто ри ја та, оваа не ре ви ди ра на од 
За ев, ве ли де ка Илин ден ско то во ста ние 
е автох то но, ма ке дон ско, кре на то без 
ни чи ја по мош. Уште по ве ќе, то гаш се 
удре ни те ме ли те на ма ке дон ска та др-
жа ва.  Што до го во рил За ев во ре ви ди-
ра ње то на исто ри ја та и на учеб ни ци те 
се оби де да об јас ни пред бу гар ски те ме-

ди у ми, ка ко на при мер бри ше ње то на 
„фа ши стич ки“ од на пи си те по вр за ни со 
бу гар ска та оку па ци ја, но тоа не е це ло-
сен од го вор на ова пра ша ње. Пр вич но 
изо ста на ре ак ци ја та на МА НУ, ко ја, за 
вол ја на ви сти на та, пос лед ни те не кол-
ку го ди ни со ра бо ту ва со БАН на по ле то 
на исто ри ја та, но, ка ко што бе ше наг ла-
се но: „На уч ни ци те не се ко гаш мо ра да 
се сог ла сат за не ко ја ра бо та“. Особено 
што бугарските научници, како што 
посочи професор Чепреганов, инсисти-
рале дека македонска нација постои од 
1944 година. До кол ку во МА НУ по бр зо 
по ми не шо кот од нај а ва та на За ев де ка 
е изра бо тен до го вор со Бу га ри ја, ко ја 
во го лем дел ќе вли јае на ма ке дон ска-
та исто ри ја, до тол ку по бр зо МА НУ ќе 
тре ба да се ог ла си и да го по ба ра до го-
во рот на увид, ка ко и да ин си сти ра да 

би де вклу че на во пос ле ди ци те што ќе 
про из ле зат од не го. Пред сѐ, во де лот 
на ре ви ди ра ње на учеб ни ци те. 

Вто ри от мо мент што Со фи ја го не ги-
ра е приз на ва ње то на ма ке дон ски от 
ја зик. Тоа е ди рект но за се га ње во ма-
ке дон ски от иден ти тет. Тоа што Бу-
га ри ја не са ка(ше) да при фа ти бе ше 
до го во рот да по стои и да би де пот-
пи шан на ма ке дон ски и на бу гар ски 
ја зик. Во при вре ме на та дек ла ра ци ја 
од 1999 го ди на, таа што бе ше зе ме на 
ка ко ос но ва за кре и ра ње на до бро-
со седс тво то, бе ше на ве де на фор му-
ла ци ја та  ја зи кот „во сог лас ност со 
уста ви те на др жа ви те“. Всуш ност, Бу-
га ри ја про дол жу ва со не ги ра ње на 
по сто е ње то на ма ке дон ски от ја зик 
ка ко по се бен, ме ѓу на род но приз на ен, 
ко ди фи ку ван ја зик. Тоа не при фа ќа-
ње на по сто е ње то на ма ке дон ски от 
ја зик од бу гар ска стра на во оп што не 
со од вет ству ва на вос по ста ву ва ње и 
на гра де ње од но си што би би ле, пред 
сѐ, до бро со сед ски, кон што, всуш ност, 
и е на ме нет овој до го вор. Ва ква та по-
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ста ве ност, со пот пи шу ва ње до ку мент 
во кој би бил из бег нат ма ке дон ски от 
ја зик би прет ста ву ва ло бри ше ње на 
сопс тве на та по себ ност и, по втор но, 
иден ти тет ска одред ни ца, ко ја по тоа 
го би ше па тот за грч ко то не ги ра ње 
на ма ке дон ска та по себ ност.

Ве ро јат но нај бол на та ста вка за Со-
фи ја е ку со то ба ра ње за „не ме ша ње 
во вна треш ни те ра бо ти“, за ко ја ќе 
ин си сти ра да би де екск лу зив на за 
Ма ке до ни ја. До се га за ова не се нај де 
ре ше ние по ра ди ин си сти ра ње то од 
Ма ке до ни ја за си ме трич ност на га-
ран ци и те де ка „не ма да има за гро зу-
ва ње и ме ша ње во вна треш ни ра бо ти“ 
на дру га та др жа ва. Под оваа точ ка, 
всуш ност, Со фи ја го по кри ва и де лот 
со мал цинс тва та, од нос но, се ба ра ше 
под др шка на бу гар ски от став де ка не 
е мож но да по стои ма ке дон ско мал-
цинс тво во Бу га ри ја, во сог лас ност со 
твр де ње то де ка Ма ке дон ци те, всуш-
ност, се „соз да де ни“ пре ку „ма ни пу ла-
ци ја на ко му ни сти те“ по 1944 го ди на. 
По ни за та за гу бе ни слу чаи пред ме-
ѓу на род ни су до ви и тоа од бу гар ски 
др жав ја ни по ра ди не ги ра ње на ма ке-
дон ско то мал цинс тво, Со фи ја ве што 
го зат скри ва не ги ра ње то пре ку ова 
ба ра ње во до го во рот, кој би тре бало 
да обез бе ди до бро со седс тво. До кол ку 
се пот пи ше до го вор та ка ка ко што ин-
си сти ра Бу га ри ја, Ма ке до ни ја, ед но-
стра но, се отка жу ва од ма ке дон ско то 
мал цинс тво во Бу га ри ја. Но, ве ро јат но, 
и во дру ги те др жа ви, та ка ка ко што 
бу гар ски те ет но му зи ко ло зи „ба ра-
ат“ бу гар ски пес ни кај ма ке дон ско то 
мал цинс тво во Ал ба ни ја.  

БРИ Ше Ње на Ма ке Дон Ско то  
оД Ма ке До нИ Ја

Ште та та што ја пре диз ви ку ва бр-
за ње то на За ев е огром на. Ако За-
ев при фа тил до го вор во име на 
др жа ва та во кое са ми от ја от ста-
пу ва ма ке дон ска та исто ри ја и го 
бри ше ма ке дон ски от ја зик, то гаш 
ма ке дон ски от иден ти тет, иден ти-
тет ски те одред ни ци се оста ве ни 
на бри шан про стор при ид ни от 
до го вор со Ати на. Со пра во ќе се 
наг ла су ва де ка се пре го ва ра са мо 
„за име“, до де ка име то на на ци ја та 
и иден ти те тот ве ќе се из бри ша-
ни и ќе про из ле гу ва ат од тоа но во 
име. Ве ќе не ма про стор да се оста-
ви пра вот да слег не, а по тоа да се 
по пра ва ат ра бо ти те. Аген да та на 
Ди ми тров од Бу га ри ја не е ни што 
по и на ква од таа што ја тур ка Ди-
ми тров во Гр ци ја. До го во рот што е 
прет ста вен во Со фи ја е во ди рект на 
вр ска со до го во рот што се оче ку ва 
да би де под го твен во Ати на. Оваа 
аген да во пр ви те де но ви на вла де е-
ње на За е ви от ка ли фат им на не су ва 
огром на не по прав ли ва ште та на 
Ма ке дон ци те, на ма ке дон ска та др-
жа ва, на ма ке дон ски те на ци о нал ни 
и др жав ни ин те ре си.  

Тоа што За ев го на ре ку ва „за тво-
ра ње на пог лав је то на на ци о на-
лиз мот и на омра за та“, а не го ви от 
ме ди ум ски клан го опи шу ва ка ко 
исто ри ски мо мент, се ка ко, не мо же 
да се од вои и од ти ран ска та пла-
тфор ма, ко ја, мо же би, во це ли на 

пад на во втор план, но истр чу ва-
ње то на кру гот Бри сел - Ати на – 
Со фи ја, во оп што не ја пре кри ва 
неј зи на та су шти на. Не слу чај но 
Бу јар Ос ма ни, ка ко дес на ра ка во 
За е ва та сви та во Со фи ја, ве ли де ка 
тоа би ло „исто ри ска по се та“ за да 
се деб ло ки ра ин те гра ци ја та во ЕУ. 
Цел та е јас на, пре ку та ка на ре че ни-
те европ ски че ко ри да се за гу бат 
ма ке дон ски те ет но кул тур ни обе-
леж ја и Ма ке до ни ја да се рас лои 
по ет нич ки прин цип.

Тра ги ко мич но е ко га на си те 
„европ ски“ на ро ди на о ко лу им 
при ле га па три о тиз мот и го бра-
нат пра во то да го од бра нат сво е-
то, Зо ран За ев да го ква ли фи ку ва 
ма ке дон ско то ка ко па те тич но па-
три от ско.  За по тсе ту ва ње, Со фи ја 
не о дам на пре ку свој ам ба са дор го 
отво ри „пра ша ње то“ за ма ке дон-
ска та на ци ја, за нив соз да де на по 
1944 го ди на „со ста ли ни стич ки ме-
то ди“ за иско ре ну ва ње на се то тоа 
што би ло по вр за но со прет ход но то. 
„Но, не мо же ле да го иско ре нат бу-
гар ско то ми на то од ко ле ктив на та 
ме мо ри ја“, зак лу чу ва ам ба са до-
рот Ди ми тар Цан чев, на што Ро-
сен Плев не ли ев се на до вр за де ка 
Ма ке до ни ја тре ба да вле зе во ЕУ, 
но „не и ма ке до низ мот“.

От ту ка, до кол ку до го во рот тре ба 
да го из бри ше ма ке дон ско то од 
Ма ке до ни ја, по до бро е да се гра ди 
до бро со седс тво без до го вор, откол-
ку да има те до го вор што ќе соз да ва 
проб ле ма тич но со седс тво.

актуелно
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СДСМ, де фи ни тив но, нај за дол же на та 
пар ти ја во исто ри ја та на Евро па, поч
на да ги вра ќа нап ла сте ни те дол го ви. 
Ве ро јат но не е лес но да им се дол жи  
на тол ку мно гу „до на то ри“ и по ли тич ки 
„лих ва ри“, но на чи нот на кој поч на да 
ги вра ќа дол го ви те по ка жу ва де ка ма
ке дон ски те по ли ти кант ски коц ка ри се 
во мно гу „тес но“. За мис ле те си ту а ци ја, 
до на то ри те при ти ска ат да го одра бо ти  
до би е но то, СДСМ е свес ен де ка за тоа му 
тре ба ат го ди ни, а тие му да ва ат ме се ци? 
Не му е лес но на СДСМ, ма ка та стран ска 
го ле ма, а на стра на што „до ма“ има  три ста 
проб ле ми. За мис ле те са мо, др жа ва не 
се во де ла тол ку лес но. Има ло зем јо дел
ци, де по нии, де ца со по себ ни по тре би, 
авто па ти шта што ба ра ат па ри за град ба 
и ми ни стри со по тре ба од до о бра зо ва
ние? А мо ра ло да се ме ну ва име и да се 
„за до во ли“ про кис на ти от „ча дор“, кој го 
до нел та му ка де што е? Та кси рат, ма кар 
си те „опо зи ци ски“ т.е. Со ро со ви ме ди
у ми ста на ле вла ди ни, а дел од дру ги те 
ги при тис на ле СЈО, па сме ни ле „бои“. 
Ос нов ни от проб лем е што на ро дот, кој 
ми лу ва  да го на ре ку ва сто ка, се пак, мно гу 
го пот це ни л, мно гу

ТРИ НЕдЕлИ - ТРИСТА СКАНдАлИ

Заев почна да ги плаќа 
испорачаните фактури

З а ев и не го ва та вла да се од ли чен 
до каз на Ајн штај но ва та те о ри ја 
на ре ла тив но ста. Не де ка има ат 

по им за и од неа, ту ку, ед но став но, ка ко 
по на ви ка, не са кај ќи ја до ка жаа.

Да, нај ед но став ни от на чин на кој нај го-
ле ми от ум на све тот им ја до ло ву вал и 
доб ли жу вал ре ла тив но ста на обич ни те 
и по мал ку обич ни те смрт ни ци, ка ко на 
при мер на аме ри кан ски от пре тсе да тел 
Руз велт, е де ка еден час со пре крас на 
же на ви изг ле да ка ко ед на ми ну та, а 
не кол ку се кун ди со но га  на пар че жар 
ви при ле га ат на де но ви.

На ши от пре ка лен мур тин ски спа си тел, 
пак, до ка жа де ка вре ме то, де фи ни тив но, 

е ре ла тив но. Исти от тој за са мо три не-
де ли вла де е ње ус пеа да на пра ви тол ку 
мно гу гре шки, не ба ре е на власт три 
го ди ни. А гле да но од ква ли те тот на 
„ре фор ми те“, мо же би и по ве ќе т.е. не 
го „пер ат“ ни де це нии. Си те прет ход ни 
вла ди, ед но став но, мо жат са мо да му 
„под за ви дат“ на сра бо те но то. Оп ти ми-
сти те ќе ре чат, лош старт, ќе се „по пра-
ви“. Пе си ми сти те ќе се пра шу ва ат да ли 
за не ко ја го ди на, ако про дол жи ва ка, 
Ма ке до ни ја во оп што и ќе по стои. Ре а ли-
сти те, пак, ќе се на де ва ат де ка лу ди ло то 
не ма да трае и де ка не го ва та вла да ќе 
пад не пред да вле зе во „ше ма“ и пред 
да сто ри уште по го ле ма ште та. Ло ги-
чен чин, но ло ги ка та не е сил на стра на 
на дејс тва та на СДСМ, на што на ве ду ва 
бли ска та и по да леч на исто ри ја. По но ќта 

до а ѓа де нот, а по глу по сти те при вла де-
е ње па ѓа вла да, не ли? Ар но ама, тие не 
ни тре ба ше да би дат во неа, та ка што 
ко га „ча до рот“ ре ди, не ба рај те ло ги ка...

А, ако по утро то се поз на ва де нот, нѐ 
че ка долг, тур бу лен тен ден со мно гу 
омра за, ре ван ши зам и на би е на ан ти-
ма ке дон ска аген да, ден во кој со ци-
јал де мо крат ски те опор ту ни сти ќе ја 
по ка жат це ла та гр до ти ја на сво е то 
пар ти ско ли це. Исти те тие за чиј што 
ли дер бе ше и е гр до ли це то на Ма ке-
до не цот. Раз бир ли во, за тоа што, очиг-
лед но, ни ту го раз би ра, ни ту му зна чи 
не што. Пра шај те ги Бо ри сов, Ко ѕи јас, 
Ка ра ка ча нов, Ка ме нос и ду зи на дру ги 
„ма ке до но љуп ци“, ќе ви ка жат нај у ба ви 
збо ро ви за За ев...
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ЗаеВИте оПотРунИСтИЧкИ 
ПолИтИЧаРИ коЦкаРИ СтаПИЈа  
на СЦена
Зна е те, ед на ста ра при ка ска ве ли де ка 
ко га мај ка та ѝ да ва ла со ве ти на ќер ка та 
за ид ни от со пруг, ве ле ла: „Ако е жен скар, 
не мај гај ле, са кал-неjќел со го ди ни те ќе 
му по ми не. Ако е пи ја ни ца, и тоа не е 
страш но, или ќе му по ми не жел ба та или 
ќе умре со ал ко хо лот. Ама, ако е коц кар 
ќер ко, бе гај и не вр ти се, не му му не ма 
спас! Ќе те уни шти и те бе и си те око лу 
не го!“

За на ша жал, во мо мен тов, Ма ке до ни ја 
се со о чу ва ток му со вла да на по ли тич ки 
коц ка ри, це ла опор ту ни стич ки на стро е на 
але а тор ска ор да, ко ја не ма ни ка ков  проб-
лем за ра ди сво ја та ка ри е ра да ги за ло жи 
це ла та зем ја, иден ти те тот, исто ри ја та, 
ја зи кот, име то, гр бот и хим на та.

Не ве ру ва те? Прем но гу ви е? То гаш, се-
те те се са мо ка ко поч на ка ри е ра та на 
„опре де ле ни от“ пре ми ер, ка ко две не-
де ли по тоа се нај де на исто то ме сто на 
зло сторс тво то за си те функ ци о не ри од 
ЕУ  да му ка жат де ка мо ра да го сме ни 
име то за влез во Уни ја та и во НАТО, што 
бид на во Гр ци ја со не го во то про те же Ди-
ми тров и со пос лед на та, тра гич на по се та 
на Бу га ри ја. Ако ви е мал ку, спо ме не те 
си за ку мот на дво ја зич но ста во Берн, 
за бо жем на та ви на на Ма ке до ни ја кон 
со се ди те, спо ме не те си за гр до то ли це 
на Ма ке до не цот итн. Не до вет ни те и „не-
вер ни те То ми“ и на та му ќе ве лат  де ка 
е прем но гу ра но, де ка За ев и не го ва та 
вла да, мо же би, и не се тол ку од ле пе ни и 
бе скру пу лоз ни, ќе ба ра ат да им се да де 
вре ме и ќе ги прав да ат ли прав да ат. Исто 
ка ко и дов че раш ни те опо зи ци ски, се га 
ул тра пров ла ди ни ме ди у ми, „про фе си-
о нал ни“ че да воз љу бе ни во Со ро со ви от 
сеф, кои до жи ве а ја сил на ме та мор фо за, 
па се га се којд нев но во сво и те ве сти и вес-
ни ци пе ат хим ни за Вла да та и пи шу ва ат 
епо ви за За е ви те ус пе си и за не го ви те не-
ве ро јат но уба ви и крај но ин те ли гент ни 
ми ни стри со стра шен по тен ци јал.

Во исто вре ме, до де ка ка ко кан цер се 
ши рат низ ма ке дон ски те ин сти ту ции, 
не до вет ни те прок ла ми ра чи на де мо кра-
ти ја та сѐ по јас но по ка жу ва ат и до ка жу-
ва ат де ка за нив ни што не е све то и де ка, 
де фи ни тив но, за нив вла ста ги оправ ду ва 
средс тва та.

По ве де ни од Со ро со ва та иде о ло ги ја на 
не по сто е ње то на ции и иден ти тет и ра ко-
во де ни и те ле ди ри ги ра ни  од Џор џо ви от 
над на ци о на лен ме ха ни зам (кој кај не го е 
са мо фан та зи ја, а во РМ пу ста ре ал ност), 

те ло што во не го ва та те о ри ја тре ба да ги 
ра ко во ди вла ди те на „не за вис ни те“ др-
жа ви, За е ва та вла да ста на нај ус пеш ни от 
мо дел и при мер на ис пол ну ва ње на бол-
ни те фан та зии на аме ро-ун гар ски от ми-
ли јар дер и со ци о пат. Фер, ба рем од нив на 
глед на точ ка, за тоа што ма ке дон ски те 
Бор ги му дол жат ми ли о ни ин ве сти ра ни 
во вре ме то ко га им бе ше нај те шко во опо-
зи ци ја, па ри што и ги до не соа на власт.

како наЈЗаДолЖената еВРоПСка 
ПаРтИЈа Ќе ГИ ВРатИ ДолГоВИте?   
СДСМ пре ку сво и те ме ди ум ски ме га фо ни 
се оби де да ја ра ши ри при ка ска та де ка 
не го ви от опо нент, ВМРО-ДПМНЕ, би-
ла нај бо га та пар ти ја во Евро па. Кол ку 
и тоа да зву чи смеш но, дел од на ро дот, 
кој се ко гаш со до за на скеп са гле да кон 
ВМРО-ДПМНЕ, а со вос хит и пи е тет кон 
дејс тва та на СДСМ, исти от тој што има 
на ви ка ре тко да џва ка, а по че сто да гол та, 
ја „при ми“ без ре зер ва и оваа не бу лоз на 
при ка ска.

За нив на жал, пак, нас про ти сме шка та 
де ка ВМРО-ДПМНЕ во ре ла тив но си ро-
маш на зем ја со два ми ли о ни жи те ли е 
нај бо га та та пар ти ја во Евро па, ви сти на та 
е де ка СДСМ се убед ли во нај за дол же на та 
пар ти ја на ста ри от кон ти нент. Тоа е не-
по би тен, по ра зи те лен факт. Ве ро јат но, 
тој ба гаж е нај го лем и во свет ски рам ки, 
ба рем во мо мен тов.

На стра на што СДСМ дол жи на си те стра ни 
и има по ве ќе по ба ру ва чи на дол гот. Ка ко и 
се кој коц кар, не ли. Пра шај те го Џам ба зов. 
Проб ле мот е што на ши те по ли тич ки але-

а то ри се за дол же ни кај мно гу „до на то ри“ 
и по ли тич ки „лих ва ри“, кои, очиг лед но, ги 
бр за ат за вра ќа ње на по да ре но то.

Та ка, За ев и СДСМ се га во нај кус рок тре-
ба да го ис пол нат ве те но то. Проб ле мот 
е што, ве ро јат но при тис на ти со уште 
мно гу го ди ни во опо зи ци ја, а ли де рот 
и оп кру жу ва ње то и со за твор по ра ди 
не за кон ски те дејс тва, тен дер и уце ни, 
тие ве ти ле де ка мо жат да ис по ра ча ат во 
пред ви де ни от, не ве ро јат но кус тер мин. 
По го ле ми от проб лем е што збо ру ва ме 
за име, иден ти тет и за исто ри ја. Да ли 
ка ко и се ко гаш, со ци јал де мо крат ски те 
опор ту ни сти и бле фе ри си да ле прем но гу 
зна че ње и се пре це ни ле? Исто ка ко што 
мис леа де ка ќе го из ма мат Стол тен берг, 
кој ќе нѐ при ме ше под ПЈРМ, ла жеј ќи го 
де ка за две го ди ни ќе дој де ме до ре ше-
ние за име то со Гр ци ја? Или, на ви сти на, 
ве ру ваа во таа глу пост? Го пла ни раа ли 
исто то „итри те“ со ци јал де мо крат ски не-
ра ни мај ков ци и со ЕУ, па Хан, Мо ге ри ни 
и Туск мо раа да ги сим нат на зем ја со 
ус ло вот – не ми нов на про ме на на име то?

Стар виц, кој од лич но и ре ал но го до ло-
ву ва дејс тву ва ње то на СДСМ:

Би тол ча нец се ди во ка фе а на, до а ѓа кел-
нер ка та и пра шу ва што ќе пие. – Са кам 
ка фе, ама сил но ко ме не, а сла тко ко те бе! 
- од го ва ра тој нас мев ну вај ќи се ше рет ски. 
По пет-шест ми ну ти таа му го но си ка фе-
то, тој го про бу ва, се мур ти и ѝ ве ли: - Ало, 
ма леч ка, да не си се пре це ни ла мал ку, а?

Што СЀ наПРаВИ ЗаеВата ВлаДа  
За 504 ЧаСа?
Ку са ре ми нис цен ци ја на три не дел на та 
ег зи стен ци ја на но ва та Вла да. Збо ру ва ме 
за „це ли“ 504 ча са:

- Поч наа со „ре фор ма та“ на уки ну ва ње на 
ек стер но то; не доз во ли ја про дол жу ва ње 
на труд нич ко то бо ле ду ва ње; за ми наа во 
Бри сел, кадe што За ев ве ти де ка за две 
го ди ни ќе го „ре ши“ име то ако нѐ при-
мат под ПЈРМ; ми ни сте рот за кул ту ра се 
по ка жа ка ко ду дук што не знае од ка де е 
Чер но дин ски, па за да се по пра ви по ба ра 
каз на за актер што „исп лу ка“ не до ве-
тен не кро фил, кој го мра зи устав но то 
име, кое го по и сто ве ту ва со си фи лис и 
со крав јо лу ди ло и кој се прет ста ву ва 
ка ко но ви нар; не го ви от ко ле га за фи-
нан сии не мал по им од бру то и од не то 
ДДВ; ин ве сти ции прив ле ку ва ми ни стер 
што не знае што да пра ви со сло бод ни те 
зо ни; де вет де на ја тру е ја Стру га и око-
ли на та (т.е. 100.000 лу ѓе) со по жар, кој 
мо же ше и тре ба ше да се из гас не за ча-
со ви; ви це пре ми е рот за еко но ми ја ќе го 

ре гу ли ра сопс тве ни от енер гет ски 
биз нис (трет Ма ке до нец по бо гат-
ство то во све тот); но ви от шеф на 
дип ло ма ти ја та Ди ми тров за ми на 
на „ба ци ра ка“ во Ати на са мо за да 
до бие по ра ка за сме на на име то, 
не кој по втор но  се пре це ни; за ко нот 
за ја зи ци е го тов, ама, очиг лед но, 
„ча до рот“ ба ра да се од дол жи при-
ме на та; ги уки наа дис пер зи ра ни те 
сту дии и им од мог на на ил јад ни ци 
сту ден ти од вна треш но ста; де ца та 
со по себ ни по тре би ме сто на од мор 
ги „пра ти ја“ со ша то ри те во Же-
на-парк; из вр ши ја кла сич на ин ва-
зи ја на ин сти ту ци и те и сме ни ја сѐ 
што мо же и не мо же (не за кон ска та 
сме на на ди ре кто рот на АХВ, пар-
ти ски те ка дри во МВР, МНР и во 
дру ги те); „де мо крат ски те за ко но-
љуп ци“ из дејс тву ваа про ме на на, за 
нив, не по доб ни от ја вен об ви ни тел 
Звр лев ски; ги уни шти ја про из во ди-
те ли те на пра ски и при нап лив на 
овош је доз во ли ја увоз од странс тво; 
ја ре о тво ри ја ти ран ска та пла тфор-
ма и доз во ли ја влез на Ал бан ци те 
во пре го во ри те со Бу га ри ја (лич но 
Ос ма ни го по твр ди тоа во Скоп је); 
ги пре ки наа ра бо ти те на си те знај-
ни и нез нај ни авто па ти шта во из-
град ба; на поп ла ве ни те од по ро јот 
во По рој и по две не де ли сѐ уште не 
им да ле ни ка ква по мош; за ми наа 
во Со фијa ка де што За ев без срам и 
пер де се пок ло ни пред „бу гар ски от 
цар Са мо ил“, ве ти де ка ќе го сла ви-
ме за ед но Илин ден и за три не де ли 
им „овоз мо жи“  на Бу га ри те не што 
за што се бо рат со ве ко ви. За жал, 
ов де „точ ка та“ е са мо ин тер пунк-
ци ски знак.

На стра на, да ли не кој ќе ни ја об јас-
ни вла ди на та „ман тра“ и чу му се кој 
ден ду зи на ми ни стри од За е ва та 
вла да, вклу чи тел но и тој са ми от, 
се срет ну ва ат и ос тва ру ва ат дол-
ги сред би со исто тол ку стран ски 
ам ба са до ри. Не ма утка, се кој ден 
се слу чу ва исто то. Дру го то, мо же-
би по ло гич но, пра ша ње е зо што 
се којд нев но ја за мо ру ва ат и „из-
ве сту ва ат“ јав но ста за сред би те? 
Де мек, се фа лат со тоа? Ло ги ка та на 
не шта та е де ка тре ба да ги кри јат 
сред би те на кои на ло го дав ци те им 
ги ис по ра чу ва ат на рач ки те и ба ра-
ња та, не ли? Од дру га стра на, ко га 
исти те овие ми ни стри има ат вре ме 
да сра бо тат не што во сво јот ре сор 
ко га по цел ден се на сред би со ам-
ба са до ри? Да ли Ра да се га има вре ме 
за да си ја са мо нап ла ти ки ри ја та? И 
уште ед на ра бо та, ко ја не до вет ни-

те ја сме тат за го лем ус пех и сил но 
приз на ние. За мис ле те са мо, еден 
европ ски ко ме сар ќе при сус тву ва 
на сед ни ца на ма ке дон ска вла да? 
Ва у у у у уу! Сил но...

Неј се што Ав стри е цот по втор но 
е ис пра тен од „ча дор џи и те“ за да 
им го диг не реј тин гот на За ев и на 
не го ва та вла да, ко ја се „отру“ од 
пра ве ње глу по сти во рок од 500 
ча са и ко ја ба ди ја ла ја по че сти ја со 
по се та на Бри сел при ко ја исти от 
тој мур ти нец са мо се изб ла ми ра, но 
за мис ле те ја глу по ста со ќе фот и со 
за до волс тво то на ед на, де мек (бар 
во мо мен тот), са мо стој на, уни тар-
на др жа ва што не кој туѓ чи нов ник 
или евро ко ме сар (чи тај ми ни стер 
за тоа што Хан е тоа во и та ка има-
ги нар на та европ ска вла да) ќе ви 
се ди на све то то ме сто ка де што 
таа не за вис на др жа ва ги до не су ва 
„са мо стој ни те“ од лу ки. Па ро ди ја 
со од вет на на „Мон ти Пај тон“.

Бу га ри те ги до че каа со ова ции, Гр-
ци те ги ис по фа ли ја до не бо (лич но 
ан ти ма ке до ни стот Ма љас го воз-
диг на „ка па ци те тот“ на Ди ми тров), 
Ал бан ци те при тис на ти од „ча до-
рот“ сѐ уште му дро мол чат и го че-
ка ат ис пол ну ва ње то на фа моз но 
ис чез на та та ти ран ска пла тфор ма, а 
Ср би те му се лу ти по ра ди учес тво то 
во не ми ри те кон тра Ву чиќ.

А кај нас? До де ка Ма ке дон чи ња та 
сѐ уште ужи ва ат во ка тар за та од 
до а ѓа ње то на „нив ни те“ на власт 
и по ле ка глу ве ат и по ле ка, но си-
гур но, па ѓа ат  во де пре си ја по ра ди 
пре го ле ми те оче ку ва ња за вра бо-
ту ва ња и за уна пре ду ва ња, Ма ке-
дон ци те се га за се га се са мо не ми 
све до ци на не до вет ни те дејс тва на 
„Ле тач ки от цир кус на Зо ран За ев“, 
лик, кој по ра ди спа си тел ски те нак-
ло но сти одам на нав ле зе во ше ма та 
на Бра ја но во то, т.е За е во то жи тие.

По ли тич ка та па ро ди ја про дол жу-
ва, а неј зи ни от крај ќе го опре де-
ли ток му неј зи ни от ин тен зи тет 
и за се га ње то во иден ти тет ски те 
пра ша ња, чин што се ри оз но поч на 
со Бу га ри ја. Пра ша ње то е кој ќе ја 
пре зе ме од го вор но ста за на не се на-
та, не на до мест ли ва и огром на ште-
та соз да де на од опор ту ни стич ки те 
ли ко ви на но ви те ма ке дон ски со-
ци јал де мо крат ски ма ки ја ве ли сти?

Што би ре кол Клет ни ков, мно гу, 
мно гу при чи ни за не со ни ца... 

Прем но гу е очиг лед но де ка се гаш-
на та вла да е до не се на на власт од 
цен три на моќ со гру ба упо тре ба на 
си ла и со за ка на со си ла, ве ли уни-
вер зи тет ски от про фе сор але ксан дар Да штев ски, спо ред 
кој тоа се гле да и од фа ктот што СДС не по бе ди на из бо-
ри те, а се пре кр ши и прин ци пот на вла ди на ко а ли ци ја на 
нај го ле ма пар ти ја кај ал бан ци те со нај го ле ма та пар ти ја 
кај Ма ке дон ци те, кој прет ход но сил но го под др жу ва ше 
ток му иста та ме ѓу на род на за ед ни ца.

ДАШТЕВСКИ: Из бо ри те беа на ме сте ни со ку пе ни гла са чи 
од ал бан ски от еле кто рат, но и од ром ски от и од тур ски от 
еле кто рат во  Источ на Ма ке до ни ја, од стра на на НВО бли-
ски до Со рос, кои тре ба ше да би дат не у трал ни. Гле да ме 
де ка нај го ле ми от дел од нив ни те акти ви сти се га се или во 
Со бра ни е то или во вла да та. Се знае де ка глав на та при-
чи на е ти ран ска та пла тфор ма, ко ја бе ше по ста ве на та ка, 
што ко га ќе ја ви ди кој би ло што не ја знае зад ни на та, ќе 
се исп ла ши од неа. Зад ни на та е, се ка ко, по ни ка ква це на 
ВМРО-ДПМНЕ да не би де во вла да та би деј ќи не е си гур но 
де ка ќе игра по но ти, од нос но де ка ќе го сме ни устав но-
то име. Во ме ѓу вре ме, и ал бан ски те пар тии и СДС мал ку 
ре те ри раа од точ ки те во ти ран ска та спо год ба, ка ко што е 
приз на ва ње на Ма ке дон ци те за ге но ци ден на род. Но дел од 
ви тал ни те ин те ре си во пла тфор ма та ќе би дат спро ве де ни, 
а не кои ве ќе се спро ве ду ва ат. Те у та Ари фи нај а ви де ка се 
до го во ре ни сед ни ци те на вла да и на Со бра ни е то да мо жат 
да би дат во де ни на ал бан ски ја зик, што ќе би де ре ше но со 
за кон за ја зи ци те, иа ко се ра бо ти за пра ша ња што се од не-
су ва ат на це ла та те ри то ри ја на РМ. Прет по ста ву вам де ка 
и мно гу дру ги пра ша ња ќе би дат ре ше ни пре ку тој за кон, 
а чле нот 7 од Уста вот, кој пред ви ду ва де ка служ бен ја зик 
во Ма ке до ни ја е ма ке дон ски от, ќе оста не са мо на хар ти ја.

Ма ке до ни ја одам на е про те кто рат. Тоа бе ше еви дент но во 
из ми на ти те три го ди ни, ко га си те пра ви ла за ури ва ње на 
ле ги тим но из бра на вла да од на ро дот на РМ ги по ста ви ја 
тие. Дој де до ди рект но кр ше ње на пра ви ла та што са ми ги 
по ста ви ја за пред вре ме ни те из бо ри со двој но од ло жу ва ње 
на из бо ри те, за по стиг ну ва ње на по са ку ва ни от ре зул тат. 
Опо зи ци ја та, и по крај тоа, не по бе ди, ал бан ски от фа-
ктор не би одел во ко а ли ци ја со нив да не мо ра, но тоа 
е ре ал но ста.

Се пак, сме там де ка и по крај по чет на та еу фо ри ја, ова не ма 
да трае дол го. Тоа што е на ра ча но од нив ни те мен то ри, 
кои ги до не соа на власт, не ма да се ос тва ри мно гу бр зо. 
Ве ту ва ња та на си те по ли ња не се ос тва ру ва ат. Се га и за 
пла та та од 30 ил ја ди де на ри, ми ни мал на од 16.000 де на-
ри и на ле ка ри те од 100.000 де на ри ќе се отво ра де ба та, 
иа ко не бе ше ка жа но та ка во из бор на та кам па ња. Да не 
го во ри ме за зем јо дел ци те. Тие и та ка ве ќе про те сти ра ат, 
а пре о ста на ти от дел од суб вен ци и те не ги до би ја, не ма 
ни да ги до би јат. Се уки на бесп лат но то во зе ње за сту ден-
ти те и за пен зи о не ри те. Ве ќе се по го де ни си те ка те го рии 
на гра ѓа ни те. Во сеп тем ври, вед наш по пр ви те 100 де на 
оче ку вам про те сти на гра ѓа ни те, кои уште од ти ран ска та 
пла тфор ма се чув ству ва ат из ма ме ни. Тоа ќе ги отеж не 
ра бо ти те што се ве ќе за ко че ни. Ве ќе имав ме про те сти 
од здру же ни е то на гра ѓа ни „За за ед нич ка Ма ке до ни ја“, 
кои до стиг ну ваа број ка и над 200.000 на ве чер. Ќе има ме 
ин те рес на есен, но да при че ка ме да ви ди ме да ли ќе ус пее 
про ме на та на име то пред ви де на за на ред на та про лет. 
За ло кал ни из бо ри, се чи ни, ќе мо ра да при че ка ме, ка ко 
што бе ше тоа за пред вре ме ни те пар ла мен тар ни из бо ри.

ДаШтеВСкИ: И ПокРаЈ 
ПоЧетната еуФоРИЈа, 
оВа неМа Да тРае ДолГо

анализа
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О бјективно, одговорот 
на прашањето поста-
вено во финишот на 

воведот на овој текст е нега-
тивен. Ниту една изјава, ниту 
еден чекор, ниту една анализа 
(освен една од весникот „Кати-
мерини“ во која се вели дека 
Грција ќе има жешко лето и 
ќе мора да најде решение за 
името, кое ќе биде од интерес 
за двете земји) не покажува 
некакво поместување на по-
зициите на Атина и на Софија. 
Напротив, од таму ни порачаа 
остро, како и секогаш, дека без 
решение на името и без дого-
вор за добрососедство по тер-
кот на Бугарија, нема во НАТО, 
ниту преговори со ЕУ.

Згрешија ли сите западни 
медиуми за Македонија?
Поместувања имаше само во 
македонските пораки испрате-
ни од двете посети и од Скопје 
дека Македонија е подготве-
на на сѐ. Можеби лондонскиот 
весник „Фајненшл тајмс“ по-
греши во интерпретацијата 
на интервјуто на министерот 
Димитров, кое го промени од 
„Македонија е подготвена да 
го промени името за да влезе 
во НАТО“ во „Македонија раз-
мислува за влез во НАТО со 
референцата ФИРОМ“.

Но, дали сите други што го 
објавија првиот наслов, кој по-
доцна беше избришан, погре-
шија или знаат нешто што ние 

не знаеме. Сѐ уште. Дали по-
греши и влијателниот уреду-
вачки колегиум на магазинот 
„Форин афеарс“, кој на својот 
профил на „Твитер“ во текстот 
за спорот за името објави: „За 
да влезе во НАТО, новата влада 
е подготвена да се откаже и од 
името Македонија“.

Сто дена молк за ситни 
грешки, ни сто минути за 
национално предавство

Македонија, иако одамна не 
е нормална држава, треба да 
го почитува периодот од 100 
дена на новата влада во кој 
секој политички противник 
или критичар на владата, па 
дури и добронамерник, не би 

требало да ја напаѓа владата. 
И со тоа авторот на овој текст 
максимално се согласува. Но, го 
задржува правото да реагира и 
во првите сто дена на ситуации 
што нема да бидат поправени 
во вторите сто дена од работа-
та на владата.

Особено затоа што три месеци 
и десет дена се доволен период 
во дипломатијата за да се на-
прави таква штета што нема 
да може да биде поправена од 
ниту една друга влада. Сведо-
ци сме на авантурата „Тајван“ и 
на признавањето од страна на 
владата на Љубчо Георгиевски 
и на нејзините партнери од ДА 
на островот, кој не го призна-
ваат ни САД. 

Барање помош од Атина и 
потпишување договор за 
добрососедство со Бугарија, 
па макар и на „македонски-
от јазик, во согласност со 
Уставот на РМ“, не е страш-
на работа. Авторот на овие 
редови и претходно тврдел 
дека треба да се направи на-
пор за приближување кон Бу-
гарија и кон сите соседи со 
цел создавање пријателство 
на здрави основи, па дури и 
да загубиме нешто од така-
наречените фолклорни еле-
менти на идентитетот, иако, 
пошироко толкувано, и сами-
от идентитет е фолклорни 
категорија. 

Дали ќе биде на македонски 
јазик или на македонски ја-
зик во согласност со Уставот 
на РМ е сосема неважно до-
колку со тоа се добие силна 
поддршка од Софија и гаран-
ции за влез во НАТО и во ЕУ. 
Меки ветувања, кои немаат 
никаква поткрепа, веќе не ни 
се потребни, ги имавме по-
следниве 20 години повеќе 
од доволно.

нивото на толеранција  
за разумот и за 
правдата не смее да 
падне до земја

Тоа што е реална опасност е 
новата влада, опиена од жел-
бата да покаже резултати на 
полето на евроинтеграциите 
и охрабрена од членките на 
НАТО и на ЕУ, може до толку 
да го „спушти гардот“ во над-
ворешната политика, по што 
ќе нема враќање назад. 

Откажување од македонско-
то малцинство во Бугарија 
или прифаќање на некое од 
имињата за кои зборуваат 
грчките медиуми „Горна“, 
„Вардарска“ или „Северна“ со 
сите придружни елементи на 
идентитетскиот пакет на кој 
инсистира Атина ќе биде крај 
за македонските надежи дека 
Македонија, ваква каква што 
ја познаваме, ќе опстане и во 
иднина.

колкава цена ќе платиме за 
нато и за еу?

дИПлоМАТИјА бАЗИРАНА НА лАжЕН оПТИМИЗАМ

кога пред десетина дена авторот на овие редови во интервју 
преку „Скајп“ за телевизијата „нова“ кажа дека не би сакал да 
биде во кожата на премиерот заев во поглед на очекувањата 
на народот за влез во наТо и еу доби сериозни критики (да 
не речам закани) од негови приврзаници и симпатизери, кои 
ваквиот став во оценија како нарачана вмровска атака на 
новата влада. за тие што го поддржуваат заев, а не ги познаваат 
добро околностите во соседството, според првичните реакции 
од атина и од Софија мојата анализа може да се смета за 
неточна. заев во Софија и министерот за надворешни работи, 
никола димитров, во атина беа пречекани коректно, од устите 
на коѕијас и на Борисов течеше мед и млеко, а домашната 
антивмровска јавност е егзалтирана, небаре македонија со 
едната нога е веќе во наТо, а со другата  први чекори од 
седум милји кон еу. но, реално, што, навистина, се случи 
и имаме ли причина да се радуваме на посетите на Софија 
и на атина, како што се обидуваат да ни прикажат дел од 
медиумите и провладините креатори на јавното мислење?

Пишува |  Горан Момироски

Ваков развој на настаните, без 
разлика дали би дошол во први-
те 100 дена или во кои било сто 
дена од владеењето на која било 
влада, нема да биде удар само 
за македонската дипломатија, 
која во иднина ќе нема цврста 
потпора дома, како што има гр-
чката дипломатија со „црвените 
линии“ зад кои стојат сите грчки 
партии, тоа ќе биде удар и за ма-
кедонското национално чувство, 
по што ќе биде премногу тешко 
да се вратиме во живот. Ако Заев 
и Димитров планираат ваквите 
чекори, за кои се надеваме дека 
ќе ги нема, да ги правдаат со 
криминалот на ВМРО-ДПМНЕ, 
со режимот на Груевски или со 27 
април, подобро да си купат карта 
во еден правец затоа што за нив 
овде веќе ќе нема ни живот ни 
здравје.

Не затоа што некој ќе ги напад-
не или ќе им изврши атентат, 
туку затоа што нема да можат 
да живеат самите со себе кога ќе 
сфатат што направиле. Денови-
те на искушение за нив допрва 
почнуваат, дали ќе ги издржат 
притисокот од преголемите 
очекувања што ги наметнаа во 
јавноста или набрзо ќе попуштат 
пред притисокот од странците, 
кои засега им нудат само стап, 
без морков, ќе дознаеме набр-
зо. Како и секогаш во животот, 
ништо нема да остане скриено 
и никој нема да остане неказнет 
, особено во случај на национал-
ното предавство.

Секако, како загрижени за идни-
ната на Македонија, сите стега-
ме палци и даваме поддршка за 
решение на спорот за името и 
за одлични односи со Бугарија, 
при што македонскиот иденти-
тет ќе остане нечепнат. Нешто 
што, за жал, не му успеа ниту 
на големиот Глигоров, ниту на 
практичниот Трајковски, а уште 
потешко им одеше на Црвенков-
ски и на актуелниот претседател 
Иванов. 

Ќе нема оправдување  
за ниту еден свесен 
погрешен чекор на штета  
на Македонија

колуМна
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РоМанСа
колуМна

Пишува | Ацо Станковски

• Знаеш, Ѕеко, од сите модернистички правци во уметноста 
кои се појавија со истoриската авангарда од Ла Манш, па до 
Урал, мислам дека надреализмот, иако се појави последен 
на сцената, дури во средината на дваесеттите години од 
минатиот век, сепак се покажа најдолговечен како естетски 
концепт, а со тоа, и најпророчки, capisci?!

• А? – Зеко отворил уста, а очите му блесакаат со инфантил-
но неразбирање. Кога Федерика одела во врвни лицеуми и 
колеџи, тој ‘ргал на нива. Училиштето како еден вид кому-
нистички гулаг му беше одвратно, но трпеше. Беше надарен 
со невообичаен инает. Никој не можеше да излезе на крај со 
него во фамилијата. Подоцна овој инает се претвори во волја 
за моќ. Политиката го извади од аграрниот пеjзаж и му даде 
неверојатни, па дури и историски перспективи. 

• Гледам, не си се занимавал многу со модерната уметност, 
Ѕеко?! Но, сепак, насетувам во тебе уметник. Кога те анали-
зирам на физиогноматски план, ме потсетуваш на моите два 
најомилени ликови од детството – Мики Маус и Џејмс Дин. 
Еден сицилијански, калабриски или наполитански Џејмс 
Дин, Ѕеко, capisci?!

• Ха, ха, ха, сѐ додека гледаш нешто вредно во мене, јас се 
чувствувам возвишено, Федерика. 

• Ах, Ѕеко, вистински џентлмен си, вакви романтичари денес 
веќе нема, дури ни на југот на Италија. Многу ми е мило што 
те сретнав. Оној ден, кога „чадорот“ ми организира средба во 
Милано, ќе го прогласам за мој личен празник – Федрика го 
пофати за раката како дете. Тие шетаа покрај Сена во Париз, 
Зеко беше екстатичен. Ја има најмоќната жена во Европа за 
љубовница, а и супер е во креветот. Колку повеќе се дружеа, 
толку Федерика повеќе му се допаѓаше. Единствено се пла-
шеше да не се затреска во неа како млад мајмун. Што потоа? 
Како ќе ја склопи толку компликуваната реалност, или?

• Тогаш беше со Еди, а? – во Зеко блесна мала молња на по-
сесивност. Тој сакаше да владее без разлика на тоа дали се 
работи за пари, држава или жена. На Федерика ѝ ласкаше 
овој ситен анимализам кај, инаку, супервнимателниот и 
нежен Зеко. 

• Еј, Ѕеко, кога прееска ти говорев за надреализмот бев многу 
инспирирана од нас двајцата, capisci? Кој би рекол дека ќе се 
најдам во ваква неверојатна ситуација?! – Федерика се чудеше, 
но Зеко ѝ стануваше многу важен. Кон него негуваше едно 
многу чудно чувство, кое беше бескрајно комплексно, но 

истовремено силно и возбудливо. Вакво нешто не искусила 
во животот. Зеко беше нејзин проект, за кој таа целосно се 
заложи, без остаток. На моменти ја ризикуваше и својата 
досега брилијантна кариера, но на крајот се исплатуваше. 
Преку своите врски со „длабоката држава“ го повика Брус 
Ли, кој за една пообемна сума евра ги среди сите суштински 
играчи во Скопје и го издигна Зека до тронот. Така Федерика 
изгради заштитнички однос кон Зеко, кој во многу случаи се 
манифестираше како мајчински инстинкт. Од друга страна, 
Зеко ја привлекуваше многу силно како маж. Покрај сите 
тие бескрвни зелки во Брисел, Зеко беше вистинска лута 
феферонка. Понекогаш ѝ заличуваше на јужноамерикански 
професионален танчар на танго. Понекогаш, пак, на шпански 
матадор. Често фантазираше во своето џакузи во тајниот 
стан во Брисел, каде што неколку пати беа интимни со Зеко. 
Во нејзината имагинација Зеко беше ангелска светлина, 
љубов, на која не се надеваше. Неговата насмевка, детска 
и непосредна, ѝ даваше волја за живот во овој ужасен свет 
полн со најманијакални дејства, со дегенерици и фанатици 
од најрадикална провениенција. 

• А, Еди? – Зеко стануваше упорен. Тоа ја врати Федерика во 
реалноста. Неколку шатки тегнеа отфрлена кинеска апос-
толка, која се најде во темните води на Сена. 

• Што со Еди?! – Федерика почувствува непријатност. Одеднаш 
Зеко покажа чудна агресивност. 

• Па, како реагира на сето ова? Сигурно веќе дознал. 

• Еј, Ѕеко, да не се плашиш? 

• Јас да се плашам?! Па ти не знаеш кој е Зеко. Такви како Еди 
можат под прозор да ми плукнат. 

• Не биди сигурен, Ѕеко. Еди има краток фитиљ, но ќе те толе-
рира додека не го испорачаш Законот за јазиците и за името. 

• Ух, ова навистина станува крајно вознемирувачко – на Зеко 
му се слоши, но во овој дел од кејот на Сена немаше клупи за 
да седне и да си дојде на себе. Кафеаните и рестораните ги 
избегнуваа поради приватноста на Федерика. Зеко наеднаш 
дехидрира, му доаѓаше да скокне во реката и да се изгуби во 
тие темни води. 

• Смири се, Ѕеко! Најлошото помина. Длабоката држава секој 
ден прска над Скопје со евтини, коњски седативи. Револу-
цијата е неможна. Сите се издрогирани, спијат, им се врти во 
глава. Немаат никаква желба за агресија. Знаеме што правиме, 
Ѕеко, биди смирен. Доста беше вознемирување и уплав. А и 
страданија – Федерика се доближи до Зеко и му ги целиваше 
двете лузни што му останаа на челото од тој кобен 27 април, 
од „Црниот четврток“. 

• Ок, Федерика. Сето ова го правам за твоја љубов. 

• Така те сакам, Ѕеко, имај доверба во нас. Ние сме зад тебе, 
јас и „длабоката држава“. 

• А, што е, всушност, „длабоката држава“? 

• Ах, Ѕеко, Ѕеко, ќе врне. Ај да се вратиме во хотел, да водиме 
љубов, а потоа за време на вечерата ќе ти раскажувам за 
„длабоката држава“.  �
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ЉубИшА 
ГЕорГИЕвСкИ

бујАр  
оСМАНИ

Од каде сега ние 
сме виновни за бу-
гарската политика 
кон Македонија. Тоа 

е салто мортале. Ама повеќе мортале отколку 
салто. Верувајте дека тоа ќе се покаже многу 
скоро. Мене ми е многу жал што тој договор 
повторно нема да се реализира бидејќи ги 
читам овие знаци. Да ве фатат за уво за да се 
поклоните пред споменикот на цар Самуил. 
Што не го фатија Бранко Црвенковски така за 
уво. Јас лично ја организирав неговата посета. 
Не се фаќа секој за уво. Што не ме фатија мене?

Јазикот што го збо-
руваат повеќе од 20 
проценти од граѓани-
те е, исто така, служ-

бен јазик. Што значи круцијалното унапреду-
вање што треба да го донесе овој предлог-закон 
е од локална официјална употреба, албанскиот 
јазик да го направи јазик со официјална цен-
трална употреба во централните институции. 
Тука граѓаните ќе ја видат разликата.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
НИкоЛА 
ГруЕвСкИ

Убаво што се пок-
лонил пред цар Са-
муил во Софија, но истиот Заев ќе го урива цар 
Самуил во Скопје

НИкоЛА  
Србов

Ние сме партија 
што ги почитува 
сите, ги сака сите 
и сака да им помогне на сите граѓани на Ре-
публика Македонија, настрана пропагандата 
што ја правеа против нас дека сме биле против 
Албанците или против муслиманите. Тие што 
се во нашата партија, без разлика дали се Ма-
кедонци, Албанци, Роми, Турци или Бошњаци, 
добро знаат дека ВМРО-ДПМНЕ е партија што 
ги почитува и обединува сите и така и ќе про-
должи во иднина.

АНТоНИо 
МИЛошоСкИ

Ако е нешто поволно 
за ВМРО-ДПМНЕ и за 
јавноста од посетата 
на Заев на Брисел е 

фактот што нему му беше упатена јасна порака: 
Решете го името и ќе ги почнете преговорите за 
членство. Тука паѓаат во вода сите обвинувања 
дека ВМРО-ДПМНЕ била автократска, дека се 
работи за режим, за неуспешни реформи, за не-
достиг од слобода на медиумите, за невладеење 
на правото… Тоа беа сѐ споредни изговори, кои 
се товареа на грбот на ВМРО-ДПМНЕ, а сите 
гледаме дека суштинската пречка да продолжи 
евроатлантскиот пат е блокадата од Атина, 
која е неоправдана и е поврзана со нивниот 
проблем со нашето уставно име.

Тој што размислува 
за тоа какво име би 
требало да има Ре-
публика Македонија, посредно се согласува со 
промена на нејзиното име. Јас таков проблем 
(како треба да се преименува Република Маке-
донија: Вардарска, Горна, Долна или…) немам, 
ниту ме интересира, бидејќи не сум за промена 
на нејзиното име. Кој има таков проблем, нека 
размислува, нека анализира. Но, јас за тоа од-
бивам да размислувам и да анализирам.

ЉубоМИр 
ЦуЦуЛовСкИ

 |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |   |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |  

Македонскиот народен 
театар, Тони Михајловски, 
поради заканите изречени 
кон познатиот новинар и 
колумнист бранко Трич-
ковски“.

Насер смета дека ниша-
нејќи кон Тричковски 
Михајловски ги повредил 
членовите 144 и 394 од 
Кривичниот законик за 
што се предвидени казни 
од една до пет години, од-
носно од три месци до три 
години. За разлика од него, 
на познатиот новинар и ко-
лумнист никогаш, ама ни-
когаш, не му успеало ова од 
прва погоди во Кривичниот 
законик. Тој е слободен и 
уметник.

Чудно како Селмани не по-
бара на Михајловски да му 
суди преки суд, па на пло-
штад на гилотина. Чесно 
– Тричковски во резерват, 
Михајловски на гилотина.

Гневен на слободното тол-
кување на метафорите на 
Насер, Александар Пан-
дов кусо порача: „Ниту ќе 
нѐ уплашите, а уште по-
малку демотивирате или 
дефокусирате, напротив 
сето ова нѐ прави уште по 
ЕДИНСТВЕНИ во борбата 
за Македонија и да си зна-
ете дека нема да ви поми-
не! Единствено нешто што 
можат корисно да направат 
Насер, Тричко, Геро и дру-
га платеничка орда е да го 
прифатат предлогот, кој од 
сите страни им го нудат, а 
тоа е да земат зелено џамче, 
по можност од ’скопско‘ и да 
ни ги бричат“. � (Р.Р.)

Насер Селмани

ЧуВаР Во наЦИонален 
ПаРк „ЗнМ“

З авесата се крева, 
дами и господа, а на 
сцената стапнува тој 

– првото перо новинарско, 
новинарот без рубрика, а со 
ЗНМ – Насер Селмани. Мал-
кумина го познаваат како 
новинар, иако логично е на 
чело на новинарско здру-
жение да стои човек од фе-
лата. И, можеби, е новинар 
по звање, но, секако, е биз-
нисмен по професија. Од тие 
што тргуваат со новинари, 
манипулираат со термини, 
седат по политички скуто-
ви. Далеку од еснафот, во 
лулката на СДС.

Човекот што се просла-
ви со приватизацијата на 
ЗНМ, кое од здружение на 
новинарите на Македонија 

за слободата на медиумите, 
и малку за партите.

Сепак, слободата на ме-
диумите изгледа е толку 
широка, што остава цело 
море метафори за слободно 
толкување. Ете, од морето 
слободни толкувања, ме-
тафори, уметнички и дру-
ги слободи на изразување 
Селмани застана зад дру-
жината и избра да толкува 
според степенот на смрт-
ност во фигурите. Секако, 
во духот на црниот хумор 
што им е хумор само нему 
и на дружината.

На пример, за некрофилот 
Тричковски, кого посебно 
го радува смртта на неис-
томислениците, ЗНМ на 
Селмани е шелтер-центар, 
резерват, национален парк. 
Таму Тричковски безгриж-
но си талка меѓу копачот 
за едните и каналот за 
другите и хранејќи се со 
насмевката на  Селмани и 
на блиските, уринира врз 
херпесите и сифилисот на 
општеството.

Без згрозување, уметничка 
слобода е тоа.

Кога истите метафори ги на-
пиша тастатурата на неисто-
мисленикот Тони Михајлов-
ски, кој на „Фејсбук“ напиша 
„Би можел да го убијам Бран-
ко Тричковски и око нема да 
ми трепне“, „Здружението 
на новинари на Маке-
донија поднесе барање 
за кривично гонење до 
основното јавно обвини-
телство против актерот и 
уметнички директор на 

успеа да го трансформира 
во партиска подружница на 
послушници, е заслужено 
личност на неделата на 
„Република“.

Последнава недела на 
претседателот на ЗНМ му 
помина работно. Како и се-
кој газда, така и тој оствари 
неколку бизнис-зделки, а 
подели и една кривична.

За почеток, се сретна со 
британскиот амбасадор 
во Македонија, Чарлс Гарет. 
И тој како и партијата на 
која ѝ припаѓа, ќе ги оправа 
работите во Македонија со 
помош на меѓународната. 
На средбата разговарале за 
мерките што треба да ги 
преземе новата влада за да 
се подобри состојбата со – 
секако погодувате - слобо-
дата на медиумите.

Селмани и дружината не-
делава го посетија и каби-
нетот на Заев, каде што, 
исто така, си помуабетиле 
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П одобар и побогат живот. 
Ова се ветувања и наја-
ви, кои засега немаат ни-

каква поткрепа од реалноста. 
Додека надлежните се оби-
дуваат да одржат некое ниво 
на оптимизам, секојдневниот 
живот ги урива сите позитив-
ни прогнози за среќен живот. 
Како прво, за да имаме подобар 
и поквалитетен живот, потреб-
но е економијата да остварува 
повисок економски пораст. И 
додека владата на социјалде-
мократите најави пораст на 
економијата од најмалку пет 
отсто, како основа за оствару-
вање на другите свои економ-
ски ветувања, меѓународните, 
но и домашните институции, 
како и стручната јавност сме-
таат дека тоа е неостварливо 
и невозможно во вакви услови. 
Тоа само по себе ќе значи дека 
ќе паднат во вода и другите 
економски планови, како што е 
тој за зголемување на просекот 
на платите и на минималецот.

 во текот на 2017 година 
нема да се оствари стапката 

на пораст од најмалку пет от-
сто. Поради силното дејство 
на политичката криза, по-
растот на економијата во пр-
вото полугодие стагнираше. 
За вторите шест месеци од 
годината може да се очеку-
ва одредено зголемување на 
економијата, кое на годишно 
ниво ценам дека ќе се движи 
околу два отсто - смета про-
фесорот Томе Неновски.

Тој верува дека со смирување 
на политичките тензии во 
земјата и поголема посвете-
ност на надлежните кон еконо-
мијата, во следните години би 
можела да се оствари повисока 
стапка на растеж, ако се испол-
нат потребните предуслови.

 Мерките и активностите на 
надлежните треба да бидат 
насочени кон зголемување 
на производството за из-
воз со истовремено супсти-
туирање или намалување 
на увозот, засилување на 
домашните и на странски-
те инвестиции, кои покрај 

производството за извоз, ќе 
го зголемат и бројот на ново-
отворени места, што, пак, од 
друга страна, ќе ја зголеми 
потрошувачката, а сето тоа ќе 
влијае позитивно врз порастот 
на економијата.

Најпосле, потребно е да про-
должат интензивните инфра-
структурни инвестиции, кои, 
како и досега, така и во иднина 
во голема мера ќе ја опреде-
луваат стапката на пораст на 
економијата – вели Неновски.

Додека во Министерството за 
финансии веруваат дека ќе ус-
пеат да ги остварат ветувањата 
за пораст од пет отсто, Централ-
ната банка пресметува надолни 
ризици по домашното стопан-
ство, особено откако беа обја-
вени податоците за стагнација 
во првиот квартал.

 во услови на посилни увозни 
притисоци, вкупната економ-
ска активност стагнираше, 
наспроти очекувањата за по-
раст на економијата во овој пе-
риод. Пониските остварувања 
создаваат надолни ризици за 
проекцијата на бдП од 2,5 от-
сто за цела 2017 година. бројот 
на високофреквентни пода-
тоци што се на располагање 
за второто тримесечје е огра-
ничен, а воедно показателите 
упатуваат на различни насоки 
на движење, со што тешко е да 
се формира прецизна оцена во 
поглед на состојбата во еко-
номијата за вториот квартал 
– објави Народната банка.

Како и да е, за по-
раст и за раздвижување 
на економија потребни се 
средства, но останува отворено 
прашањето колку фирмите мо-
жат да ги обезбедат. Податоците 
на Народната банка покажуваат 
дека кредитирањето продолжува 
да расте, но во голема мера тоа 
е насочено кон населението, а 
помалку кон фирмите. Во такви 
услови логично се наметнува 
прашањето може ли во вакви 
услови да се постигне планира-
ниот пораст?

 во овој момент, банкарска-
та ликвидност е толку висока 
што и нам ни прави проблем. 
го зголемуваме износот на 
благајнички записи за да го 
стабилизираме овој сегмент. 
Има доволно средства за по-
големо кредитирање на при-
ватниот сектор за што е по-
требна поголема политичка 
стабилност во државата, но 
има и простор дел од средства-
та да се насочат кон домаш-
но задолжување. Потребно е 
и странско задолжување, но 
треба да се прави баланс - по-
сочи гувернерот Димитар Богов 
за време на презентацијата на 
Извештајот за работењето на 
Народната банка во 2016 година 
пред собраниската Комисија за 
финансирање и буџет. 

И домашниот Институт за еко-
номски истражувања и политика 
„Фајненс тинк“ дополнително ја 
намали проекцијата за порастот 
на македонската економија.

 Политичката криза доживеа 
свое интензивирање во први-
от квартал од 2017 година. 
Сите економски агенти зазе-

доа позиција 
„почекај и види“, 
особено домашниот 
бизнис-сектор ја замре 
својата економска актив-
ност. Кризата кулминираше 
во текот на вториот квартал. 
Поради ваквите околности, 
„Фајненс тинк“ изврши ната-
мошна надолна ревизија на 
проекцијата за порастот на 
бдП за 2017 година на 2,3 от-
сто – соопштија од Институтот.

Оттаму сметаат дека главен ри-
зик за економијата годинава е 
брзината со која новата влада ќе 
може да се врати на патеката на 
структурните реформи.

Слични се проекциите и на меѓу-
народните финансиски институ-
ции, а сите предвидувања многу 
отстапуваат од најавите за опти-
мистички пораст од пет отсто.

Светската банка на почетокот 
на месецов, со извештајот „Гло-
бални економски перспективи“, 
наведе дека порастот на БДП 
во 2017 година ќе изнесува 2,8 
отсто, в година ќе достигне 3,3 
отсто, а во 2019 година ќе има-
ме пораст на економијата од 3,8 
отсто.

Меѓународниот монетарен фонд 
прогнозира дека македонската 
економија годинава ќе има по-
раст од 3,2 отсто, а в година по-

растот на БДП би изнесувал 3,4 
отсто.

ЕБОР ја намали проекцијата до 
ниво од 2,4 отсто, а за в година ни 
прогнозира три отсто.

Брисел во мај наведе дека годи-
нава Македонија ќе ја заврши со 
пораст на економијата од 2,9 от-
сто, а следната година со 3,2 отсто 
пораст на БДП. 

Се помалку  
надеж за поголем 
пораст на економијата
додека од една страна се најавува пораст на економијата од 
најмалку пет отсто, како основа за остварување на другите еко-
номски ветувања, меѓународните, но и домашните институции, 
како и стручната  јавност, сметаат дека тоа е неостварливо и 
невозможно. Тоа само по себе ќе значи дека ќе паднат во вода 
и другите економски планови, како што е тој за зголемување 
на просекот на платите и на минималецот
Пишува | Александрија Стевковска 

ИСПАРУвААТ вЕТУвАњАТА  
ЗА ПодобАР жИвоТ
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С оветот на иницијативата 
како приоритетни издвоил 
неколку барања и тоа да се 

избрише границата од 26 години 
од законите за труд и за социјална 
политика и од Законот за здрав-
ство, самохраните родители да 
се изедначат со загрижувачките 
семејства, да се формира народен 
правобранител за лица со посеб-
ни потреби.

Тие четврти месец излегуваат 
јавно со своите барања, симбо-
лично изразувајќи го револтот 
во шаторите поставени во паркот 
Жена-борец. Овој месец имаа мож-
ност да разговараат и со новата 
министерка за труд и за социјална 
политика Царовска, која по разго-

ворот со нив им вети дека ќе се 
бара решение оваа година да се 
променат законите за бришење 
на возрасната граница.

 Ќе ги разгледуваме следниве 
предлози: укинување на грани-
цата од 26 години за користење 
на правото за скратено работно 
време на родителите што имаат 
деца со пречки во развојот, во-
ведениот материјален цензус за 
користење на правата на помош 
и на нега, мобилност, слепило 
и глувост, поголема професио-
нализација на првостепената 
комисија за нега и за помош од 
друго лица за технички и ка-
дровски да се доекипира и да 
може да го спроведува увидот 
во домот на корисникот, кон-
зилијарните комисии од прв 

степен за ова право да бидат 
укинати за да се намалат адми-
нистративните процедури за 
оваа категорија граѓани - изја-
ви министерката за труд и за со-
цијална политика Мила Царовска.

Но, родителите не им веруваат на 
ветувања и порачуваат дека само 
реализираните дела ќе покажат 
дали некој мисли и на нив.

 Конкретни ветувања сѐ уште 
нема,  со министерката ги разгле-
давме приоритетните барања. 
Сепак, ветувањата се едно, ва-
жни се делата. ги повикуваме и 
другите надлежни министерства 
да дојдат тука, да нѐ видат од 
блиску, да ги видат децата, ги 
повикуваме и лицата од парла-
ментот што треба да ја кренат 
раката за овие деца, да видат за 
кого треба да се крене таа рака. 
Затоа што немаме време, деца-
та ни пораснаа, треба брзо да 
се решаваат работите, велат од 
граѓанската иницијатива „Пет до 
дванаесет“.

Иако родителите и лицата со посеб-
ни потреби јасно кажаа дека нема 
време за чекање, септември е многу 
блиску, следуваат подготовки за 
училишната година. Од Минис-
терството за труд и за социјална 
политика велат дека дел од предло-
зите и од барањата можат да бидат 
веднаш спроведени, но постојат и 
такви што, според нив, треба да по-

минат низ законски измени, ана-
лизи, буџетски импликации, а тоа 
повторно значи време.

Дневниот центар за лица со по-
себни потреби е еден од најва-
жните услови за сигурна иднина 
на овие лица. Родителите на лица 
со инвалидност страхуваат дека 
ако им се случи нешто, нивните 
деца ќе останат сами на себе.

 По нашиот живот, не знаеме 
што ќе биде, нема каде да ги 
оставиме, нема ниту сега. јас го 
носам во средно, тоа е училиште 
како и другите. Моментно е дома, 
нема што да прави. да има цен-
тар, ќе го однесам, ќе одам на ра-
бота, таму ќе се занимаваат - вели 
Добринка Војдиноска, родител.

И месечниот надомест, кој е околу 
4.000 денари и е, навистина, мал 
за грижата за овие лица, според 
министерката, не може да се пока-
чи, барем не оваа година, бидејќи 
веќе постои договорен буџет и не 
може да се оди со нови фискални 
импликации. Па, така, голготата 
на овие лица со дополнителните 
плаќања за лекови и за вкупната 
грижа, која, секако, не може да се 
покрие месечно со тој надомест, ќе 
продолжи сѐ до 2018 година, кога 
нивното барање повторно ќе биде 
на разгледување за тоа дали треба 
да се случи покачување или прегру-
пирање, сѐ е оставено на времето, 
да се види како ќе изгледаат тие 

права што ќе ги добиваат лицата 
со пречки во развојот.

Во паркот Жена-борец се и најмали-
те. Осумгодишниот Александар, кој 
боледува од церебрална парализа, 
секојдневно се соочува со пречките 
што му ги поставува општество-
то. Како што вели неговиот татко, 
ако, навистина, се бориме за рам-
ноправно општество, сега е време 
да се докаже тоа. Родителите на 
ова детенце му се на располагање 
24 часа во текот на денот, Алексан-
дар оди на пливање, се образува, но 
секојдневно се соочува и со пречка 
– човечки фактор. Родителите на 
Александар за „Република“ велат 
дека лицето што се грижи за него 
додека е на училиште одбива да му 
помогне во делот со лична хигиена, 
за осумгодишното детенце да може 
да отиде во тоалет, секогаш е дос-
тапен некој од неговите родители. 
Револтирани од ваквиот третман, 
посочуваат дека Александар не е 
единствениот пример, дека по-
стојат и случаи со повисок степен 
на инвалидност за кои е потребна 
уште поголема нега за достоин-
ствен живот, поради што е потреб-
но да имаат и личен асистент.

Родителите на лицата со пречки 
во развојот упатија и апел до ми-
нистерот за здравство Арбен Та-
равари, тие предлагаат како што 
министерот овозможил поблиска 
комуникација на граѓаните со него 
преку „Вацап“ и „Вибер“, така јавно 
да се известува, односно да бидат 
објавени и придобивките, привиле-
гиите на лицата со посебни потре-
би во здравството. Тие прашуваат 
зошто тие придобивки да не бидат 
достапни јавно, за секој матичен ле-
кар да знае како да постапи, а тие да 
бидат известени навреме за новини 
што можат да бидат од полза за 
нивните деца. Минстерот Таравари, 
иако одржа средба со претставници 
од граѓанската иницијатива „Пет до 
дванаесет“, не објави решение на 
проблемите со кои се соочува оваа 
група граѓани, туку најави форми-
рање координативно тело за сите 
здруженија. Повторно лицата од 
оваа категорија граѓани не слушнаа 
ништо конкретно.

Од граѓанската иницијатива „Пет 
до дванаесет“ велат дека нема от-
кажување, ќе продолжат да кампу-
ваат секој 20 во месецот сѐ до ис-
полнување на нивните барања. 

Пишува |  
Кристина Николова - Кузмановски

Ќе кампуваат пред Собрание сѐ додека не им се исполнат 
барањата за достоинствен  живот во државата. Граѓанската 
иницијатива „пет до дванаесет’’ не отстапува од барањето 
во најкус можен рок владата да ги достави пред Собранието 
нивните приоритетни барања за побрза реализација, која 
би значела подобар живот за сите луѓе со инвалидност. 
и додека се чека на процедури, кои значат време, тие 
велат дека секој поминат ден без да биде спроведено 
во дело барем едно од нивните барања, значи отежнато 
функционирање во општеството. Тие нагласуваат дека е 
време рамноправноста да се покаже на дело

ПЕТ до двАНАЕСЕТ ЗА РАМНоПРАвЕН жИвоТ

Има ли кој 
да ги слушне 

барањата на 
лицата со 
хендикеп
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В редиш ако си од Скопје, 
вредиш ако си студирал 
во Скопје. Скопје - цен-

тар на децентрализарана Ма-
кедонија. Македонија почнува 
и завршува во Скопје. Македо-
нија е Скопје и Скопје е Маке-
донија. Другите градови не ни 
требаат, па зошто и да заживе-
ат. Новата влада за живот во 
Македонија ќе може да ги ис-
користи овие предлог-слогани 

во кампања за промовирање 
на реформите во образо-

ванието. 

Ако се модификуваат, ќе мо-
жат да се искористат и во 
промоција на економските 
мерки и реформи што ќе 
произлезат како резултат 
на реформите во високото 
образование.

Три политички инаети за 
три недели реформска вла-
да. Антиреформскиот бран 
заплисна во основното об-
разование, го натопи средно-
то, а ќе го потопи и високото 
образование.

Шок-бомба за оваа недела е 
укинувањето на дисперзира-
ните студии на Универзитетот 
„Свети Кирил и Методиј“. Ми-
нистерството за образование, 
предводено од новата влада и 
од Зоран Заев, во почетокот на 
неделава најави дека го укинува 
уписот на дисперзирани студии 
на УКИМ за оваа година.

Покрај тоа што годинава нема да 
има упис на дисперзирани сту-
дии на УКИМ, од Министерство-
то за образование и за наука со-
општуваат и дека се редуцирани 
одредени дисперзирани студии 
на другите универзитети.

Очигледно, ветувањата за живот 
во Македонија биле со радиус 
во скопскиот атар. Попрецизно, 
ќе се живее во Скопје, исклучи-
телно во центарот. Што друго да 
помисли човек ако не сурово, ку-
согледо и елитистички? Обидот 
за децентрализација завршува 
со централизација - уште 
еден „широк поглед“ кон 
реформите на анти-
реформската влада 
на Заев.

Дисперзирани 
студии за живот во 
Македонија
Откако новата влада ќе апсол-
вира дека Скопје не е Македо-
нија, се исправа пред предиз-
викот да го прифати фактот 
дека дисперзираните студии 
беа воведени токму за да го до-
несат животот во Македонија.

Дисперзираните студии беа за-
мислени како реформа во ви-
сокото образование, која ќе им 
даде можност на младите што 
живеат надвор од главниот 
град со многу помали трошоци, 
без скапи патувања и престој, 
да се запишат, и голем дел од 
нив, и да го завршат високо-
то образование во местото на 
живеење или во близина на ме-
стото на живеење. На тој начин 
им се дава еднаква можности 
за студирање на сите млади 
луѓе – и на тие што можат, но и 
на тие што не можат да си обез-
бедат школување во Скопје.

Дополнителен стимул за да се 
остане во својот град беше и 
минималната партиципација од 
100 евра за студентите запиша-
ни со кофинансирање.

„Дисперзираните 
студии фијаско“ трепка 
со години
Од академската 2008/2009 го-
дина се отворени 65 дисперзи-
рани студии, кои функционира-
ат во 16 различни градови, а во 
образложението на овој потег 
во високото образование стое-
ше дека завршувањето зависи 
од самиот студент, а запишу-
вањето и текот на студирање-
то, трошоците и патувањето 
во голема мера зависат и од 
организирањето на државата. 
Државата го направи првиот 
чекор за да ги задржи младите 
во помалите градови и во род-
ното место да ја планираат ид-
нината како академски граѓани, 
дипломци. Според замислата, 
со создавање академски ми-
кросредини ќе се поттикне 
економската преродба на ма-
кедонските градови. Живот во 
Македонија, со зборовите што 
во налет го губат своето зна-
чење.

Денешното парламентарно 
мнозинство уште тогаш не сме-
таше дека треба да се има по-

голем број универзитети, фа-
култети, дисперзирани студии 
бидејќи тоа го намалува квали-
тетот на студиите, не земајќи 
предвид дека квалитетот на 
високото образование значи-
телно го намали моментот кога 
премина во исплатлив бизнис 
на приватните факултети и 
универзитети.

Од друга страна, голем придо-
нес за неуспех на овие студии, 
на што се припишува одлуката 
на МОН, имаат медиумите на 
кои десет години трепкаа на-
словите дека „убавата замисла 
е само прескапо фијаско“.

Претенциозните медиуми имаа 
можност десет години да созда-
дат клима и да му бидат поттик 
на денешното парламентарно 
мнозинство да понуди унапре-
дување на почнатите реформи. 
И повторно, место со осмислена 
програма да граби напред, но-
вата влада и МОН галопираат 
наназад. Поразително.

Инаку, за оваа година вкупно 
26.105 места се слободни за 
упис на државниот универзи-
тет. Од кои  речиси 14.000 места 
за редовни студенти во држав-
на квота, повеќе од 8.000 за ре-
довни студенти со кофинанси-
рање и 3.785 места за вонредни 
студенти.

Пишува |  Ка те ри на Ми тиќ

како што тргнало, ќе почекаме новата влада да сфати дека реформите 
не се чкорче што веднаш се пали, брзо се распламтува и полека 
згаснува, а границите на македонија го надминуваат скопскиот атар. 
можност за високо образование заслужува секој, а запишувањето, 
текот на  студирањето и трошоците во голема мера зависат од 
организирањето на државата. државата го направи првиот чекор за 
да ги задржи младите во помалите градови да ја планираат иднината. 
академските микросредини требаше да обезбедат економска 
преродба на македонските градови

жИвоТоТ во МАКЕдоНИјА НА КРАТоК СИНџИР

ако Скопје е Македонија, дисперзирани студии 
не ни се потребни

ОБРАЗОВАНИЕ

22 петок, 23 јуни 2017 година www.republika.mk 23петок, 23 јуни 2017 година



А рбен Таравари, минис-
терот за здравство, во 
едно телевизиско ин-

тервју истакна дека косовски-
те и албанските граѓани што 
досега се лекувале во Републи-
ка Македонија, во приватните 
клиники плаќале значителна 
сума пари. Тој во интервјуто 
анализираше дека албанските 
и косовските граѓани во мина-
тото, ако сакале да се лекуваат 
во јавното здравство во Ма-
кедонија, требало да платат 

двапати повисока цена на ус-
луги како странски државја-
ни, според постојниот модел, 
за разлика од македонските 
граѓани, со што цената на услу-
гата имала директно влијание 
овие граѓани да ги избираат 
приватните клиники.

Како што кажа Таравари, вакви-
от модел треба да се укине, од-
носно косовските и албанските 
граѓани треба да ги имаат исти-
те цени за здравствени услуги 
како и македонските граѓани. 
Оправданоста на менувањето 

на моделот Таравари ја гледа во тоа 
што значителен дел од приходите 
што сега се одлеваат во приватни-
те калинки, ќе може да се насочат 
во јавното здравство, иако тоа би 
значело дека со парите од даноци-
те на македонските граѓани ќе се 
лекуваат странски државјани, во 
случајот од Косово и од Албанија.

Во изјава за „Република“ Таравари 
рече дека не е точно дека косов-
ските и албанските граѓани ќе 
плаќаат иста цена за здравстве-
ните услуги, но најави дека се раз-
мислува за одредено намалување 
на цените.

- дезинформација е податокот 
дека косовските и албанските 
граѓани ќе имаат исти цени на 
здравствени услуги со македон-
ските граѓани и ова досега не 
било кажано. Точно е дека се 
размислува за одредено намалу-
вање на цените на здравстве-
ните услуги, до 20 проценти, 
како и за изработување посеб-
ни пакети за пациенти од други 
земји, кои во најголем дел се од 
Косово и од Албанија. Целта е 
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Точно е дека се размислува за одредено намалување на 
цените на здравствените услуги, до 20 проценти, како и за 
изработување посебни пакети за пациенти од други земји, 
кои во најголем дел се од косово и од албанија. Целта е 
нивно привлекување и промовирање на услугите во јавните 
здравствени установи во република македонија бидејќи 
сегашниот модел - странските државјани да плаќаат 
двојно повисоки цени, придонесува за нивно намерно 
пренасочување кон приватните здравствени установи – 
изјави Таравари за „Република“

на чиј грб 
ќе се лечат 
албанците во 
македонија?

ЗдРАВстВО

КоСовЦИТЕ И  
АлбАНЦИТЕ ЌЕ добИјАТ 
МАКЕдоНСКо ЗдРАвСТвЕНо 
лЕКУвАњЕ?

Минатата година од МОН биле понудени 620 места, а оваа година нема да има понуда, 
бидејќи СДС реши да ги укине дисперзираните студии.

ФИНКИ 
Дисперзирани студии по информатика во Тетово – понудени 50 места.

Машински факултет 
Дисперзирани студии по производно инженерство во Кавадарци – понудени се 80 места. 

Дисперзирани студии по производно инженерство во Струга – понудени се 80 места.

Технолошко-металуршки факултет 
Дисперзирани студии по металургија, дизајн и менаџмент во Кавадарци – понудени се 
80 места. 

Дисперзирани студии по конфекциско инженерство во Крива Паланка – понудени се 80 места.

Економски факултет 
Дисперзирани студии по е-бизнис во Тетово – понудени се 30 места. 

Дисперзирани студии сметководство и ревизија во Велес – понудени се 30 места.

Правен факултет 
Дисперзирани правни студии во Тетово – понудени 30 места.

Факултет за земјоделски науки и храна
Дисперзирани студии по градинарство и цвеќарство (8 семестри) во Гевгелија – понудени 
се 80 места. 

Дисперзирани студии по производство и преработка на тутун (8 семестри) во Прилеп – 
понудени се 80 места.

Антиреформската влада им ја ускрати можноста  
за студирање на 620 студенти

успешни реформи и  
во високото 
образование

Од 2006 година се отворени 
два нови државни универзи-
тета и 25 нови факултети, а од 
академската 2008/2009 година 
се отворени и 65 дисперзирани 
студии, кои функционираат во 
16 различни градови. Владата 
на ВМРО-ДПМНЕ значително 
ги намали и ги унифицира пар-
тиципации на факултетите. Од 
2010/2011 година редовните 
студенти во државната квота 
плаќаат по 200 евра годиш-
но, а редовните студенти во 
квотата со кофинансирање и 
вонредните студенти плаќа-
ат по 400 евра годишно место 
партиципација и до 1.200 евра 
годишно, колку што изнесу-
ваше претходно. Студентите, 
на дисперзираните студиски 
програми на сите јавни висо-
кообразовни установи во Ре-
публика Македонија плаќаа по 
100 евра годишно. 

ОБРАЗОВАНИЕ

www.republika.mk 25петок, 23 јуни 2017 годинаwww.republika.mk24 петок, 23 јуни 2017 година



нивно привлекување и про-
мовирање на услугите во јав-
ните здравствени установи 
во Република Македонија 
бидејќи сегашниот модел 
- странските државјани да 
плаќаат двојно повисока 
цена, придонесува за нивно 
намерно пренасочување кон 
приватните здравствени ус-
танови – изјави Таравари за 
„Република“.

Пациентите кои се лекуваат 
во македонските болници, а 
не се државјани на Македо-
нија плаќаат 50 отсто повеќе 
за здравствените услуги.

Пред седум години тогашниот 
министер за здравство Бујар 
Османи и неговиот косовски 
колега Бујар Букоши потпи-
шаа договор во Приштина за 
соработка меѓу двете земји 
во здравството и во медицин-
ските науки. Тоа значеше дека 
овие пациенти, ако се лекуваат 
во јавното здравство, плаќаат 
двапати повисоки цени на ус-
луги, како странски државјани.

Според информациите, косов-
ските граѓани најмногу корис-
теле онколошки, радиотера-
писки и ортопедски услуги во 
македонското здравство.

Здравствениот систем кај нас 
не познава Косовци или турски 
пациенти, познава странци и 
наши државјани. Но, две трети-
ни од странските пациенти се 
токму пациентите што доаѓаат 
од Косово.

- во интерес на јавното здрав-
ство на РМ е да ги привлечеме 
пациентите од Косово и од Ал-
банија, посебно за користење 
на услугите од терминалната 
здравствена заштита, кои и 
најчесто се користат од стран-
ските граѓани, меѓу кои се и 
државната кардиохирургија, 

онкологија и радиотерапија, 
како и лекувањето во Цента-
рот за позитронска емисиска 
томографија ПЕТ-центар, кој 
претставува единствен ре-
гионален центар од целиот 
регион.

Позитронска емисиска то-
мографија, освен во борбата 
против малигните заболу-
вања, се користи во областа 
на онкологијата, хематоло-
гијата, кардиологијата, нев-
рологијата, а во поново вре-
ме и во детската патологија и 
во интерес на нашата држава 
е привлекување странски па-
циенти да ги користат овие 
здравствени услуги во јЗУ – 
рече Таравари.

Инаку, за кратко време се пла-
нирани и работни посети на 
министерот Таравари со мини-
стрите за здравство на Косово, 
Албанија и на другите соседни 
земји на кои ќе се разговара за 
унапредување на меѓусебната 
соработка во областа на здрав-
ството и за привлекување на 
пациентите од регионот да се 
лекуваат во јавните здравстве-
ни установи во државата.

Слободни здравствени 
зони

За 2017 година поранешниот 
министер за здравство Нико-
ла Тодоров размислуваше за 

отворање на првата слободна 
здравствена зона со цел раз-
вивање здравствен туризам, 
привлекување странски капи-
тал за воведување нови здрав-
ствени методи и постапки, 
трансфер на нова технологија, 
зголемување на конкурентнос-
та. Овој концепт се применува 
во Дубаи, во еден сегмент и во 
Јужна Кореја, а сега почнува 
да се применува и во Турција. 
Слободните здравствени зони 
беа дел од програмата на по-
ранешната Влада. Целиот 
концепт беше замислен на 
тој начин да се оформи една 
здравствена зона на поголема 
територија, која, најверојатно, 
би била во Скопје на 15-20 хек-
тари, во која ќе бидат сместени 
болници основани и изградени 
од странски компании. Компа-
ниите треба да имаат точно 
определени ниво на искуство 
и да исполнуваат определени 
услови.Беше замислено здрав-
ствените услуги во зоната да 

не бидат достапни за граѓани-
те на Република Македонија и 
на Косово, во првите 10 години 
од отворањето на здравствена-
та установа, за да не се предиз-
вика нелојална конкуренција, 
особено во однос на веќе отво-
рените приватни здравствени 
установи во Македонија.

Македонија како 
регионален центар за 
кардиохирургија  
за деца

Детската кардиохирургија 
претставува една од најдефи-
цитарните специјализации 
во светски рамки. Секаде, ос-
вен во најголемите центри за 
детска кардиохирургија како 
„Бостон чилдрен хоспитал“, на 
пример, тимовите се сведува-
ат на двајца кардиохирурзи. 
Принципот на миграција на па-
циенти е нормален, така што е 
за очекување кај нас да дојдат 

пациенти од Косово. Кај нас, на 
Клиниката за детска хирургија, 
се оперираат многу пациенти 
од Косово бидејќи тие немаат 
ниту детска хирургија, ниту, 
пак, детска кардиологија. Реги-
оналноста е неминовна ако ти-
мот функционира.Тимот треба 
да опстои и да нуди квалитет 
за да може отсекаде да привле-
че пациенти и да биде транспа-
рентен со цените – изјави во 
едно интервју за „Република“ 
Владимир Чадиковски, спе-
цијалист по детска хирургија 
и шеф на одделот за детска 
хирургија при Универзитет-
ската клиника во Скопје.Тој 
објасни дека за три години на 
Клиниката за детска хирургија 
се направени 185 операции 
на срце кај бебиња и кај деца. 
Македонскиот тим самостојно 
ги извршува операциите, под 
надзор на американски лекари, 
а педесет отсто од операциите 
досега ги извршил македон-
скиот тим. 

ЗдРАВстВО
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С та ри от скоп ски те а тар е дел 
од ко ле ктив на та ме мо ри ја на 
скоп ја ни. Не го ва та из град ба 

бе ше остро кри ти тку ва на за ед но со 
дру ги те про е кти на Ми ни стерс тво то 
за кул ту ра од Ро берт Ала ѓо зов ски и 
до де ка бе ше во опо зи ци ја ка ко пре-
тсе да тел на Ко ми си ја та за кул ту ра во 
не го ва та пар ти ја, а про дол жи и се га. 
Ми на та та не де ла во де ба та во еми-
си ја та „Отво ре но“ учес тву ваа  Ели за-
бе та Кан че ска - Ми лев ска и Ро берт 

Ала ѓо зов ски, но, за жал, тие што не 
ја гле да ле иста та ве чер им е скра те на 
мож но ста да ја ви дат на „Јут јуб“ би-
деј ќи ви де о то од еми си ја та сто е ше 
са мо ку со вре ме. Во јав но ста на ста пот 
на Кан че ска - Ми лев ска бе ше оце-
нет ка ко су пе ри о рен и, мо же би, тоа 
е при чи на та што еми си ја та не мо же 
да се ви ди. Ед на од те ми те за кои 
се го во ре ше бе ше про е ктот „Скоп је 
2014“ , но при тоа не се наг ла си де-
ка про е кти те на Ми ни стерс тво то за 
кул ту ра се са мо не кол ку во рам ки те 
на „Скоп је 2014“.

- Ми ни стерс тво то за кул ту ра во про-
е ктот „Скоп је 2014“, тоа ќе го ви ди и 
ко ле га та Ала ѓо зов ски се га ка ко ми-
ни стер, се ја ву ва ка ко ин ве сти тор на 
не кол ку про е кти што се на о ѓа ат во 
про гра ма та на вла да та. Тие про е кти 
се јас но пре зен ти ра ни што ќе се ре-
а ли зи ра, во кој пер и од ќе се ре а ли-
зи ра и за тоа  мо же да се де ба ти ра и 
мер ли во да се ви ди: што е тој про ект 
што бил ве тен, за кој гра ѓа ни те да ле 
до вер ба, да ли се ре а ли зи рал, од ко ја 
при чи на не се ре а ли зи рал ...Не мо же 
пре ку про е ктот „Скоп је 2014“ да се 
кри ти ку ва  Ми ни стерс тво то за кул-
ту ра. Ми ни стерс тво то во тој про ект 
е вклу че но ка ко ин ве сти тор на из-
град ба та на Ста ри от те а тар, Му зе јот 
на ма ке дон ска та бор ба, из град ба та 
на кон церт на та са ла на Ма ке дон ска-
та фил хар мо ни ја, на Ар хе о ло шки от 
му зеј и тоа на ен те ри е рот, са ма та 

град ба не сме ја гра де ле, спо мен-
ку ќа та на То ше Про е ски, Те а та рот 
во ве лес, спо мен-ку ќа та на Мај ка 
Те ре за. Тоа се тие про е кти за кои 
ние, ка ко Ми ни стерс тво за  кул ту-
ра, се ја ву ва ме ка ко ин ве сти то ри 
и јас мо жам да го во рам за транс-
па рент но ста на тие про е кти, ве ли 
по ра неш на та ми ни стер ка Ели за бе та 
Кан че ска-Ми лев ска во де бат на та еми-
си ја „Отво ре но“.

Ала ѓо зов ски твр ди де ка е три па ти 
зго ле мен га ба ри тот на те а та рот од 
ори ги нал на та за мис ла, де ка се про-
би е ни вре мен ски те ро ко ви, се над-
ми нал из но сот од пр вич ни те шест 
на 36 ми ли о ни евра...Но, ов де бе ше 
истак нат по да то кот де ка мал ку ми на 
зна ат де ка идеј но то ре ше ние бе ше 
из бра но ток му од по ра неш ни от ми-
ни стер Бла гој Сте фа нов ски и де ка 
ста ну ва збор за ре ше ни е то на Јо ван 
Сте фа нов ски - Жан и де ка про е ктот 
е са мо за ка ра би на.

- Во кон та кти со гра ѓа ни те доз на вам 
де ка тие во оп што и не зна ат де ка 
ние сме ја нас ле ди ле из град ба та на 
Ста ри от те а тар. За те а та рот прет-
ход на та Вла да и ко ле га та Бла гој 
Сте фа нов ски, кој бе ше ми ни стер за 
кул ту ра, уште то гаш има ше об ја ве но 
кон курс за идеј но ре ше ние за из-
град ба на Ста ри от те а тар. Идеј но то 
ре ше ние што е из бра но е на Јо ван 
Сте фа нов ски - Жан и врз ос но ва на 
тоа е про дол же на из град ба та на Ста-
ри от те а тар. Има те мно гу по греш-
на ин фор ма ци ја. Те а та рот се гра ди 
врз ос но ва на де та лен ур ба ни стич ки 
план. До би ва мар кич ка и врз ос но ва 
на таа мар кич ка се изра бо ту ва идеј-
но ре ше ние. Ко га об ја ву ва те кон курс 
за идеј но ре ше ние мо ра да до ста ви те 

план од де тал ни от ур ба ни стич ки 
план за се кој што кон ку ри ра да го 
знае га ба ри тот. Зна чи, спо ред ова, 
во оп што не ма про ме на на га ба ри тот. 
Ко га ќе об ја ви те кон курс, мо ра да 
об ја ви те из вод од план на де та лен 
ур ба ни стич ки план, кој го во ри за 
го ле ми на та на мар кич ка та. И ни кој 
не мо же да ра бо ти над вор од таа мар-
кич ка. Би деј ќи, прет ход но, пред да 
об ја ви те тен дер, во ко ја би ло фа за, 
мо ра да има те одо бре ние за град ба 
и мар кич ка та во на ме на та мо ра да 
би де за деј ност од об ла ста на кул-
ту ра та - по јас ни Кан че ска-Ми лев ска.

Зна че ње то на Ма ке дон ски от на ро ден 
те а тар е огром но. Ту ка, прв пат на 
сце на та се проз бо ру ва на ли те ра ту-
рен ма ке дон ски ја зик. Овој те а тар 
прв ја еман ци пи ра на ша та кул ту ра 
во све тот. Ту ка се соз да доа опе ра та, 

ба ле тот и кук ле ни от те а тар. Проб ле-
ма ти зи ра ње то на су ма та упо тре бе на 
за не го ва та из град ба е лес но про вер-
ли во од це лос на та до ку мен та ци ја. 
Из но сот од шест ми ли о ни евра се 
од не су ва са мо на про е ктот што го 
пра вел Ма ке дон ски от на ро ден те а-
тар и тоа са мо за ар хи те кту ра.

- Тој про ект што го има ин сти ту ци ја-
та МНТ не ма ни ту сцен ска тех но ло-
ги ја, ни ту аку сти ка, ни ту ма шинс тво, 
еле ктри ка, ни ед на фа за. Има про ект 
са мо за ар хи те кту ра, за тво ре на ка-
ра би на. Тол ку па ри има ле, тол ку го 
на пра ви ле про е ктот. Ко га про е ктот 
бе ше до ста вен до Ми ни стерс тво то 
за кул ту ра, про е ктант ска та ку ќа, за 
тој про ект, во сог лас ност со га ба ри-
тот и во сог лас ност со про е ктот, ја 
нап ла ти ло су ма та што нај че сто се 
спо ме ну ва ше во јав но ста. Са мо за 
за тво ре на фа за, да ли мо же те да ве-
ру ва те? Са мо за за тво ре на фа за. Во 
јав но ста па у шал но се го во ри, без со-
од вет на до ку мен та ци ја за ова. Се во 
ова што го го во рам мо же уште утре 
да го про ве ри те во Ми ни стерс тво то 
и да ѝ ги пре до чи те на јав но ста овие 
до ку мен ти. Дај Бо же да из гра ди те 
не што, па да ви ди те што зна чи из-
град ба - ре че Кан че ска Ми лев ска.

А те а тар без сцен ска тех но ло ги ја не 
зна чи ни што. Тоа и акте ри те и си те 
што ра бо тат во те а тар го по твр ду-
ва ат.

- Да ли тре ба ше те а тар? Тре ба ше, и 
тоа мно гу. Сра мо та бе ше во ед на Ма-
ке до ни ја, на ци о нал ни от те а тар да 
се ди во ед на ба ра ка од пред мно гу 
го ди ни, а ко ја би ла на пра ве на ка ко 
при вре ме но ре ше ние, за пет-шест 
го ди ни. Тре ба ше те а тар. Да ли тре-
ба ше до бар те а тар? Јас сум пре сре-
ќен од тех но ло ги ја та што ја има. Од 
све тил ки те, од чи ги, до пла тфор ми, 
до сѐ... Ка ко те а тар ски ра бот ник јас 
сум пре сре ќен по ра ди тоа. Им се да-
де шан са на мно гу мла ди авто ри да 
ра бо тат. Тоа е факт. Де ка тре ба ше да 
се вло жи - тре ба ше. Кул ту ра та е наш 
ам ба са дор во све тот - ре че акте рот 
Ви сар Ви шка.

Ма ке до ни ја има из во нре ден те а тар, 
си лен умет нич ки по тен ци јал, врв-
ни умет ни ци, кои соз да доа го ле ми 
те а тар ски прет ста ви и осво и ја мно-
гу број ни приз на ни ја и на гра ди. Од 
огром на важ ност е што на ши те ма ке-
дон ски те а тар ски умет ни ци по дол ги 
го ди ни по ми на ти во им про ви зи ра ни 
об је кти се га тво рат спо ред нај ви со-
ки те свет ски стан дар ди. 

Дај Бо же да из гра ди те 
не што, па да ви ди те што 
зна чи из град ба
из град ба та на Ста ри от те а тар бе ше ед на од те ми те за 
кои се го во ре ше во еми си ја та „отво ре но“, ко ја, за жал, 
бр гу е пов ле че на од „Jут јуб“

КАН чЕ СКА-МИ лЕв СКА СУ ПЕ РИ оР НА во дЕ бА ТА ТА Со АлА ѓо Зов СКИ

Пишува | Не ве на По пов ска

култура
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П ретходно овој месец 
портпаролот на Европ-
ската комисија изјави 

за „Еуобзервер“ дека во перио-
дот меѓу 2007 година и април 
оваа година на Турција ѝ биле 
исплатени 979,6 милиони евра, 
со голема веројатност дека ќе 
следува и натамошна парична 
помош, со оглед на нејзината 
кандидатура за членство во ЕУ.

Комисијата, исто така, рече 
дека внимателно ги разгледу-

ва тековната и идната финан-
сиска помош за Турција за да 
се осигури дека таа е целосно 
во согласност со интересите и 
со вредностите на ЕУ.

Но, уназадувањето на Турција 
кон автократија предводена 
од претседателот Реџеп Тајип 
Ердоган доведе до повеќе од 
50.000 апсења, околу 100.000 
затворања, 138.000 отпуштања 
од работа и затворање на око-
лу 2.100 училишта.

Од нив, 234 новинари беа уап-
сени, повеќе од 4.400 судии и 
обвинители беа разрешени, а 
8.270 академици отпуштени.

Претходно овој месец, Танер 
Килич, претседател на „Ам-
нести интернешнал“ во Тур-
ција, исто така, беше притво-
рен од страна на полицијата 
заедно со уште 22 други адво-
кати. Тогаш тој беше обвинет 
за припадност на терористич-
ка организација.

Парламентарна 
република
Земјата, исто така, е во про-
цес на радикална промена од 
парламентарна република до 
република во која власта е 
концентрирана во рацете на 
Ердоган.

Прашањето го разгори Европ-
скиот парламент, кој бара да 
се блокираат разговорите за 
пристап во ЕУ.

СВет

Турција доби речиси една милијарда евра од 
еу за поддршка на владеењето на правото, 
граѓанското општество, основните права, 
демократијата и на владеењето

Но, ЕУ и земјите-членки сакаат 
да остават отворена врата за 
Турција по мултимилијардски-
от договор за бегалците, кој ги 
спречува луѓето да бараат азил 
во Европа.

Белгискиот лидер на либе-
ралната политичка група, Гај 
Верхофштад, минатата не-
дела пред европратениците 
во Стразбур изјави дека сега 
жедта на Ердоган за моќ е без 
граници.

- Тој може да си прави што си 
сака. Ние не преземаме ни-
каква акција против Турција, 
дури не ги ни прекинуваме 
преговорите за пристапу-
вање кон ЕУ - рече тој.

Европската комисија вели дека 
планот е да продолжат да ѝ да-
ваат пари на Турција и покрај 
„постојните околности“. Таа, 
исто така, ги истакна правно 
обврзувачките обврски, кои ги 
оправдуваат средствата.

Турција добива 
повеќе пари од Еу  
од кој било друг
Износите не се незначителни. 
Турција добива повеќе пари 
од таканаречениот Инстру-
мент за претпристапна помош 
(ИПА) од која било друга земја.

Од 2007 година до 2013 година, 
4,8 милијарди евра беа намене-
ти за Турција, што е повеќе од 
40 проценти од сите средства 
на ИПА.

Од нив, 2,68 милијарди евра 
беа ветени, а 2,19 милијарди 
евра исплатени. Од 2014 го-
дина наменети се уште 1,65 

милијарди евра за Турција, но 
сѐ уште не се исплатени.

Обврзувањата се легални вету-
вања за трошење пари на од-
редени проекти. Плаќањата се 
однесуваат на парите што ЕУ, 
всушност, очекува да ги плати 
во однос на договорот.

Во вторникот (20 јуни) Коми-
сијата за надворешни работи 
на Европскиот парламент уште 
еднаш побара да се стави крај 
на разговорите за членство на 
Турција.

Германската европратенич-
ка, Ренате Зомер, која го води 
досието на групата за Турција, 
истакна дека крајот на разго-
ворите за пристап ќе значи и 
прекинување на претпристап-
ните фондови.

- бараме пренасочувањето 
на средствата од ИПА да се 
искористи само за поддршка 
на граѓанското општество и 
за подобрување на состојба-
та на бегалците во Турција 
- рече таа.

Претходно овој месец, надзор-
но тело на ЕУ за финансии, 
Европскиот ревизиски суд, со-
општи дека ќе почне да испи-
тува како се трошат парите.

Ревизорите најавија дека ќе се 
фокусираат на области како 
што се владеење на правото, 
основните права, демократија, 
владеење и образование.

Резултати се очекуваат нека-
де на почетокот на следната 
година. 

турција добила една милијарда евра 
од еу за развој на демократијата

Из вор: „Еуобзервер“
Пре вод: Ана Цве та но ска
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7 седишта Систем All Mode 
4x4  

НАЈУБАВИТЕ СПОМЕНИ ОД ВАШИТЕ ВОЗБУДЛИВИ 
АВАНТУРИ СО НОВИОТ МОТОР 2.0 DCI 177 КС.
Претворете ги семејните авантури во спомени 
со Nissan X–Тrail. Удобното сместување до 7 
патници и системот All Mode 4x4 за возење по 
стрмни терени овозможува безбедно патување 
благодарение на кое може да се концентрирате 
на авантурата.

ул. Скупи 14, 1000 Скопје
Teл.: 02/ 511 11 30
         02/ 511 11 31
www.nissan.mk

NISSAN X-TRAIL.
КОНСТРУИРАН ДА СОЗДАВА 
СЕМЕЈНИ ВРЕДНОСТИ.

БРенД конЦеПтИ 

Реј Чарлс

Пишува |  Сотир Костов 

слепиот музичар, кој преку музиката го гледаше животот

р ејмонд Чарлс Робинсон, познат 
како Реј Чарлс, е легендарниот 
слеп музичар, текстописец, ком-

позитор, аранжер, мултиинструмента-
лист, пејач, лидер на мали ансамбли и ор-
кестри. Toj e eден е од највлијателните и 
најпочитувани музички уметници на по-
пуларната музика на 20 век. Извонреден 
музичар и ненадминат емотивен пејач. 
Неговиот прекар Џиниус, кажува сѐ за 
неговите квалитети, а Брадр Реј само ја 
надополнува комплетната слика за него. 
Неговото пеење и свирење имаат корени 
во госпелот и во спиритуалистичкото 
наследство на црномурните музички 
уметници од САД. Покрај во џезот, оста-
вил длабоки и големи траги  и во ритам и 
блуз-музиката, фанкот, соулот, кантри и 
вестерн музиката, па дури и во рокот, би-
дејќи е еден од втемелувачите на раниот 
рокенрол. Сето тоа го постигнал бидејќи 
свирел музика составена од најразлич-
ни елементи – ритам и блуз, зачинет со 
џез, а надополнет со кантри, така што го 
отворил патот за соул музиката. Затоа 
избегнува да биде категоризиран како 
ритам и блуз изведувач. Повеќе сака да 
го сместуваат во основоположниците 
на соул-музиката бидејќи, навистина, е 
еден од нејзините создавачи. Исто така, 
на почетокот на 60-тите години од мина-
тиот век, џезот со госпел, блуз и ритам и 
со блуз-призвук, во своите снимки тој го 
произвел во соул-џез. Неговите песни се 
карактеризираат со тоа што во одреде-
ни моменти транзицијата од госпел во 
соул-музика била сосема експлицитна. 
Така не само што го црпел својот вокален 
стил  и модулациите од црквата, туку и 
некои песни ги преземал од неа. Така, 
песната „This Little Light Of Mine“ ја тран-
сформирал во љубовна песна „This Little 
Girl Of Mine“ и ја направил хит.

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

Единствен 
вистински гениј 

во шоубизнисот е 
Реј чарлс.

Френк Синатра
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Роден е на 23 септември 1930 година, 
од мајка Арета, татко Бејли, во Олбенија, 
Џорџија, САД. Татко му многу рано ја 
напуштил фамилијата, па тој живеел со 
својата мајка и со помалиот брат, кој се 
удавил кога Чарлс имал само пет години. 
По само една година од таа несреќа, го 
загубил видот и продолжил да се шко-
лува во завод за слепи лица во Флорида 
(Свети Августин), каде што научил да 
свири на клавир, оргули, алт и тенор 
саксофон, труба, кларинет и на синти-
сајзер. Кога имал 14 години умира и 
неговата мајка. Подоцна во животот тој 
ќе изјави дека двете најголеми трагедии 
во неговиот живот се, прво загубата на 
помалиот брат Џорџ, а потоа и моментот 
кога починала мајка му Арета. На поче-
токот на кариерата не бил соодветно 
наградуван за својата музика, па така, 
парите што ги заработувал за една ве-
чер, свирејќи пијано како тинејџер во 
Џексонвил, изнесувале четири долари 
(денешна вредност околу 50 долари). 
Но, бил решен и упорен во намерите 
да успее. Прво свирел класична музика 
од Бах, Моцарт и од Бетовен, а потоа 
почнал да се интересира и да свири и 
популарна музика. Храбро импровизи-
рал и имал склоност кон иновации, како 
во пеењето, така и во свирењето. Од 

1945 до 1952 година, се сели во Орландо, 
Тампа, Мајами, Лос Анџелес и Сиетл – 
градови во кои работел за да преживее 
ден за ден. Во доцните четириесетти 
години од минатиот век ќе го запознае 
и Квинси Џонс, кој ќе му остане пријател 
и соработник до крајот на животот. Во 
текот на 1952 и 1953 година престојувал 
во Њу Орлеанс, каде што почнал да се 
оформува како музичар работејќи со из-
давачката куќа „Спешалти“. Најпозната 
песна од тоа време му е блуз-нумерата 
„The Things That I Used To Do“. Инаку, 
на блузот можеме да му пристапиме 
културолошки на повеќе начини – соци-
олошки, литерално или музиколошки. 
Тој е толку поврзан за еволуцијата на 
џезот, како со обилноста на темите, така 
и со своите специфичности, па така не 
може да се одделува од него. Многу луѓе 
и ден-денес под џез подразбираат блуз. 
Тоа, најверојатно, е и една од причини-
те што не постои џез-музичар што не 
го свири на овој или тој начин, и пејач 
кој не го пее. Најдобар пример е токму 
Реј Чарлс. Тој е најдобра потврда дека 
блузот – песната на црниот човек, е цел 
еден свет на судбини, стории и на пре-
раскажувања за секојдневните нешта 
од животот на Афроамериканците во 
САД. Тоа е животна исповед на нивни-

те интерпретатори, во кои тие молат, 
шепотат, се смеат, плачат и страдаат. Во 
еден момент се весели, а во следниот 
веќе се тажни. Но, во таа разочараност, 
која преминува во тага, како да има не-
која мудрост, па така се раѓа и по некоја 
насмевка. Се поставува прашањето дали 
се тоа социјални песни, во кои провеју-
ва духот на човечката животна фило-
зофија, која ја исполнува сферата на 
зборот и на визијата? Одговорот, несом-
нено, е потврден. Дефинитивно, блузот 
е исповед. Тоа е песна во која искрените 
страсти се испреплетуваат во мозаик 
на непрегледни длабочини. Едностав-
но, тоа се звуци што се наметнуваат со 
магиска моќ. Таква една блуз-сторија е 
и животот на Реј Чарлс. Неговото несреќ-
но детство е полно со несреќи, тага, очај 
и со осаменост, предизвикани најмногу 
од чувството на отфрленост, кога лека-
рите го оставиле да ослепи само затоа 
што бил сиромашен и со темна боја на 
кожата. Неговата изјава: „Имав дваесет 
години кога сите ме одбегнуваа како 
чума. Мислев дека ќе останам сосема сам 
во таа проклета црна немаштина. Морав 
да работам нешто. Така, во бунилото на 
тој страв почнав полека да ја отворам 
гладната уста, од која, како од некое ра-
нето животно доаѓаше уморниот крик 
и пак умираше во мене...“, го потврдува 
токму тоа. Можеби и затоа овој импре-
сивен пејач пее претежно тажни песни 
со скриена болка, протест и очај.

На почетокот на кариерата, во 1946 
година, оформи состав од три музича-
ри, според тогашниот тренд. Подоцна, 
репертоарски се приближи на негови-
от идол Нет Кинг Кол, кого и вокално 
успешно го имитираше. Во тоа време 
ги прави и своите први четири снимки 
– „Wonderind and Wondering“, „Walking 
and Talking“, „Whu Did You Go“ и „I Found 
My Baby There“, за кои со сигурност не се 
знае дали се снимени во Темпа, Мајами 
или Лос Анџелес. Покрај Нет Кинг Кол, 
врз него големо влијание во музиката 
имале и Арт Татум, Луј Џордан, Чарлс 
Браун и Луј Армстронг. Со тек на вре-
мето сѐ повеќе се свртува кон соулот 
спојувајќи блуз, госпел и рокенрол. На 
крајот од 50-тите и на почетокот од 
60-тите во својот репертоар внесува и 
популарни мелодии, хилибили-песни, и 
сѐ повеќе свири и пее во соул и фанк-ма-
нир, а неговото чувствително пеење, со 
убава боја на гласот, лесно го пронаоѓа 
патот до слушателите. Така, прво во 
јуни 1952 година потпишува договор 
со „Атлантик рекордс“, за 2.500 долари 
(денешна вредност околу 22.500 дола-
ри). За оваа издавачка куќа прво снима 
неколку џамп-блуз и бугивуги-нумери, 
како бавни блуз-балади, а подоцна ги 

снима и „Don’t You Know“, „It Should Have 
Been Me“, кои се негови први хитови 
за „Атлантик рекордс“. Неговата попу-
ларност во музичкиот свет, и надвор 
од него, почнува да се зголемува, тој и 
понатаму неуморно работи, и следува 
период во кој ги снима своите најголе-
ми хитови: „Georgie on My Mind“, „I Can’t 
Stop Loving You“, „Hit the Road Jack“, „Night 
Time is a Rigt Time“, „Cryin’ Time“, „What’d 
I Say“, „Here We Go Again“ и многу  други. 
За квалитетот на неговата чувствителна 
интерпретација, говори и фактот дека 
неговата верзија на „Georgie on My Mind“ 
стана и официјална химна на истоиме-
ната сојузната држава во САД. Кога е 
во прашање оваа нумера, треба да се 
каже дека тој за неа има повеќе раз-
лични изведби. Најпознати се две од 
нив: првата, оригиналната, во која тој е 
придружуван само од гудачки делници 
на виолина, свирење на клавир од него 
самиот и неговиот извонреден вокал, 
со кој ни пренесува неверојатно нежна 
и чувствителна лирика за Џорџија; и 
втората, снимена многу подоцна, кога 
тој свири на прекрасен бел клавир, а 
го придружуваат и дувачки 
инструменти, како кларинет, 
саксофон, тромблон и труба. 
Во оваа верзија неговиот во-
кал е многу помоќен, од прва-
та, оригиналната, и може да 
се рече дека на многу чуден 
начин се испреплетува со му-
зиката. Сепак, мој фаворит е 
првата верзија, каде што во-
калот колку што е потивок, 
толку е повпечатлив. Инаку, 
за оваа нумера тој ги има до-
биено сите можни награди 
што може да ги добие еден 
уметник што се занимава со 
музика. Со неа тој го освојува 
музичкиот Олимп, на кого ќе 
остане сѐ до крајот на својот 
живот. Уште една нумера за-
служува да биде истакната: 
тоа е песната „America the 
Beautiful“. Се работи за протес-
на песна, чијашто содржина 
е во одбрана на човековите 
граѓански права, кои во тоа 
време во САД, многу често, 
без некој посериозен повод, 
се кршат од државниот и по-
литичкиот естаблишмент. 
Верзијата што тој ја изведува 
одамна е прогласена за музичка класика, 
а тој, како изведувач на тој музички пер-
форманс, за музичар и пејач–генијалец.

На врвот на славата не успеа да му се 
спротивстави на порокот карактерис-
тичен на многу музички уметници од 
тоа време – зависноста од наркотични 

средства, па така стана тежок зависник, 
прво од марихуана, а потоа и од хероин. 
За консумирање дрога е апсен трипа-
ти, но по успешната рехабилитација 
за одвикнување од дрогата, осуден е 
условно, без да оди на отслужување на 
казна затвор. Инаку, познат е како жес-
ток противник на расната сегрегација 
и насилството над црното население во 
САД. Познат е примерот кога во 1961 
година го откажа концертот поради тоа 
што во концертната сала беа поделени 
седиштата за бели и за црни посетители. 
Тој тоа ниту можеше да го сфати, ниту, 
пак, го одобруваше. За приватниот жи-
вот се знае дека двапати се женеше и 
исто толку пати се разведуваше. Од се-
дум различни жени има 12 деца, од кои 
доби 21 внук и пет правнуци. Почина од 
компликации на слезината на 10 јуни 
2004 година, во својата вила на Беверли 
Хилс, Калифорнија. Останува запаметен 
по емотивноста со која му приоѓаше 
на секој свој концерт, воспоставувајќи 
извонреден однос со публиката (пра-
шање – одговор, како во госпелот), често 
доведувајќи ја до делириум.

Неговата музичка дискографија почну-
ва во 1954 година со албумот „A Got a 
Woman“, продолжува 1959 г. со „Whatd 
I Say“, па 1960 г. „Georgia on My Mind“, 
1961 г. „Hit the Road Jack“, „On Mind Julep“, 
„Unchain My Heart“, 1962 г. „I Cant Stop 
Living You“, па сѐ до 2004 г. со „Genius 
Loves Company“. Тоа е неговиот последен 
албум, во кој преовладуваат дуетите 
со Б. Б. Кинг, Елтон Џон, Вили Нелсон, 
Натали Кол, Нора Џонс и други, кој е 
еден од неговите најдобри албуми, што 
го потврдува и фактот дека е добитник 
на осум награди „Греми“. Тој и пред тоа, 
во својата богата музичка кариера, до-
битник е на голем број музички награди. 
Има освоено многу награди „Греми“ за 
најдобар албум на годината, најдобра 
вокална изведба и најдобар ритам и 
блуз нумера. Единствен музички умет-
ник е кој добивал „Греми“ за наведените 
категории во период од пет децении 
(1960 г. – 2004 г.). Во 2004 година за 
неговиот живот и кариера снимен е 
филмот „Реј“, во режија на Тејлор Хек-
тор, во кој носители на главните улоги 
се Џејми Фокс (добитник на „Оскар“ за 

главна машка улога) и Кери 
Вашингтон. Инаку Реј Чарлс 
за време на својот живот има 
играно во повеќе играни фил-
мови, од кои најпознати се 
„Swingin’ Along“(1961), „Ballad 
in Blue“(1965), „The Big T.N.T 
Show“ (1966), „Blues brothers“ 
(1980), „Love Affair“(1994), 
„Spy hard“ (1996), „Blue’s big 
Musical Movie“ (2000), а за 
него се снимени и повеќе до-
кументарни филмови. Во две 
пригоди има пеено на забави 
во Белата куќа во САД: на по-
четокот на  вториот мандат 
на Роналд Реган и при првиот 
мандат на Бил Клинтон. Спи-
санието „Ролингстоун“, 2004 
година го стави на 10 место 
на листата од 100 најголеми 
музички уметници, а во 2008 
година му го додели второто 
место на истата листа. Заслу-
жено има добиено Ѕвезда на 
славна личност на Булеварот 
на славните во Холивуд. На 
крајот што да се каже за овој 
слеп уметник. Ако за Бинг 
Крозби и за Френк Синатра, 
пред него, можеме да каже-

ме дека се мајстори на зборовите и на 
лириката, тој, Реј Чарлс, е ненадминат 
мајстор на музиката, сфатена како пе-
влива мелодија, моќна динамика, неве-
ројатна хармонија и променлив ритам. 
Тоа е сето негово музичко наследство, 
од кое ние сме презадоволни и понатаму 
продолжуваме да уживаме. 

БРенД конЦеПтИ 

Никаде во библијата, ниту во 
Стариот, ниту во Новиот завет, 

не пишува „Ако верувате 
во мене, ќе немате никакви 

проблеми“
Реј Чарлс
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 Кога првпат ја запознавте 
Македонија?
КоНдРАТЕНКо: Првпат слуш-
нав за постоење на Македонија 
во 2000 година, за времето на 
моите студии во Келн (Герма-
нија) каде што се запознав со 
неколку мои колеги-музичари 
што имаа потекло од Македо-
нија. Меѓу нив беше и мојот иден 
сопруг – Олег. Срам ми е дека не 
бев свесна за постоење на таква 
земја како Македонија, ама имам 
оправдување-олеснување што 
јас  не бев единствена што се 
чудеше дека Македонија сѐ уште 
постои и е дел од поранешната  
Југославија.  За повеќето од нас  
тоа беше само како некоја земја 
од легенди и митови за Алексан-
др Македонски.

 доаѓате од земја со поинаква тра-
диција и култура од македонската. 
Како успеавте да се адаптирате на 
новиот начин на живот овде?
КоНдРАТЕНКо: Во тоа многу ми по-
могнаа неколку фактори. Прв и нај-
важен од нив е мојата свекрва Блага, 
која многу се трудеше за овде да се 
чувствувам како дома, да ми најде 
друштво, да ми ги објасни и да ме 
научи на македонската традиција  и 
обичаи. Со еден збор, таа ми беше како 
ѕвезда-водилка во првите месеци на 
живеење овде. Втор битен момент беа 
словенските корени на нашите народи. 
Сличност на душевна организација, 
многу поблиска меѓу Македонци и 
Руси, отколку, на пример, меѓу Руси 
и Германци. Во Германија живеев и 
учев четири години, ама сепак не ја 
почувствував таа земја како мој дом. 

Меѓутоа овде, во Македонија, тоа чувство ми 
дојде уште при првата посета во 2002 година.

 Како се решивте да останете да живеете 
овде?
КоНдРАТЕНКо: По волја на судбината, откако 
се земавме со Олег (свадбата беше во Русија), 
тој доби покана за место доцент на Музичката 
академија во Скопје. Јас бев решена да го следам 
него каде и да нѐ однесе живот.

 Имате завидна кариера во Македонија, а 
македонската публиката со радост е дел 
од сите ваши концерти и професионални 
појавувања, задоволни ли сте од тоа колку 
во оваа земја се цени вашата работа?
КоНдРАТЕНКо: Јас лично сум презадоволна 
од публиката, која ме знае и ме следи на моите 
концерти овде, во Македонија. Меѓутоа, ако 
зборуваме генерално, има недостиг од разби-
рање кај луѓе што поретко се интересираaт 
за класична музика (посебно политичари) за 
тоа колку на еден музичар-изведувач му треба 
труд, инвестиција на пари и на време, колку 
треба откажување и жртвување од најмалата 
возраст за да се развие до некое средно ниво на 
свирење со кое може да се обиде да најде работа 
како музичар. Да не зборувам за тие поединци 
што ќе успеат како реномирани солисти. Еден 
просечен виолинист (клавирист, виолончелист) 

за да дојде до диплома за високо 
образование во својот живот ќе 
треба да положи 70 испити само 
по стручни предмети.  Тука не ги 
бројам концертите што треба 
да се свират најмалку двапати 
годишно. Плус настапи на раз-
лични натпревари, а во средно и 
во високо музичко образование 
доаѓаат на ред и многубројни 
аудиции. За споредба, Правен 
факултет со пет години образо-
вание има 45-50 испити вкупно. 
А целиот овој напор и труд во 
Македонија се вреднува со нај-
висока плата на музичар колку 
плата на хигиеничарка на Пра-
вен факултет. Во никој случај 
не сакам да го потценам трудот 
на тие работници, јас сакам да 
кажам  само дека економската 
ситуација на една земја се про-
ценува и по просечната плата 
на вработените во културата 
и во образованието. Со тоа се 
покажува колку тие професии 
се ценат и на кое ниво е јавната 
свест за културата и за образо-
ванието. За жал, во Македонија 
еден музичар или учител не се 
чувствуваат доволно ценети...

СТРАНЦИ во МАКЕдоНИјА

ана кондратенко е врвна 
виолинистка од русија, која живее 
и работи во македонија. Таа е прва 
виолина, односно концертен мајстор 
во македонската филхармонија. 
ана за „република“ открива дека 
македонија секогаш ја поврзувала 
со александар македонски, земја на 
легенди и на митови. Таа вели дека 
поради душевната организација 
и словенските корени на русија и 
на македонија, но и помошта од 
семејството овде и при првата посета 
на земјата се почувствувала како 
да е дома. ја сака македонската 
традиција, обичаите. презадоволна 
е од македонската публика, која 
ја следи на нејзините концерти, 
но, сепак, смета дека културата и 
образованието во оваа земја не се 
доволно ценети

Пишува | Кристина Николова - Кузмановски

При првата моја посета 
Македонија ја почувствував 
како свој дом

 Како врвна виолинистка и 
човек што ја негува музиката, 
која е вашата оцена за маке-
донската музика?
КоНдРАТЕНКо: Како снаа на 
еден од доајените на македон-
ска народна сцена, можам да ка-
жам дека македонската музика 
е богата со преубави мелодии 
и препознатливи ритми, кои се 
познати во целиот свет („Јовано, 
Јованке“, „Македонско девојче“), 
ама не се знае доволно дека тоа 
се македонски мелодии. Сметам 
дека мора да се работи на промо-
вирање на македонската музика 
надвор, ама и овде, дома.

 ви се допаѓа ли македонската 
традиционална кујна?
КоНдРАТЕНКо: Искрено, ми 
беше потребно некое време за 
да се навикнам на некои од спе-
цијалитети како на пример, тав-
че –гравче... Ама од првиот залак 
се вљубив во македонските пи-
перки на сите можни начини. 
Посебно кога се направени од 
Блага. Пробав да ѝ се доближам 
во уметност на готвење за да 
им направам нешто од вкусни-
те јадења на моите роднини во 
Русија, ама тоа совршенство од 
пинџур сѐ уште не сум го пости-
гнала.

 Колку имате слободно вре-
ме за да ја истражите Маке-
донија?
КоНдРАТЕНКо: За жал, во бр-
зиот ритам на денешното жи-
веење, местата во Македонија 
што ги посетив за овие 15 го-
дини можат да се пребројат на 
прсти.

 Според вас, кое е местото што 
секој што доаѓа од друга земја 
треба да го посети?
КоНдРАТЕНКо: Нема да бидам 
оригинална и ќе кажам дека 
мора да се посети Охрид. Кога 
дојдов првпат во Македонија, 
Олег ме однесе право таму. Сека-
ко, има уште многу места низ це-
лата земја каде што можат да се 
доживеат незаборавни моменти.

 дали ви недостига родната 
земја?
КоНдРАТЕНКо: Секако.

 Кои се вашите планови, ос-
танувате ли во Македонија?
КоНдРАТЕНКо: Засега, да. 
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Сицилија е прогласена за една од десетте најдобри 
светски дестинации кога се работи за уличната храна, 
така што не мора исклучително да ги трошите парите 
на скапи ресторани, туку најдобрата храна може да ја 
пробате директно на улица. Локален специјалитет е 
касата – торта полнета со крем од рикота, декорирана 
со паста од бадеми и со кандирано овошје

островот што 
ќе ве остави 
без здив

Пи
ш

ув
а 

|  К
ри

ст
ин

а 
Ни

ко
ло

ва
 - 

Ку
зм

ан
ов

ск
и

С ицилија е одделена од регио-
нот Калабрија со Месинскиот 
Теснец на исток. Вулканот Етна, 

сместен близу до Катанија, е висок 
3.320 м , што го прави највисокиот вул-
кан во Европа. Тој, исто така, е и еден 

Благодарение на местоположбата, 
на Сицилија се наоѓа еден вид ком-
бинација од култури – од грчка, 
римска, византиска и од арапска, 
со примеси на германска, францу-
ска и шпанска. Покрај различниот 
говорен дијалект, Сицилија негува 
и сосема различна кујна од таа што  
може да се најде во останатите 
делови на Италија.

Па така, дури и најпознатиот ита-
лијански специјалитет, пицата, на 
Сицилија се прави од сосема пои-
накво тесто, а локалната верзија 
се нарекува сфинчоне.

од најактивните вулкани во светот. 
Липарските Острови на север се ад-
министративен дел на Сицилија, како 
што се и Егадиските Острови и остро-
вот Пантелерија на запад, островот 
Устика на северозапад и Пелагиските 
Острови на југозапад.

Сицилија е прогласена за една од 
десетте најдобри светски дести-
нации кога се работи за уличната 
храна, така што не мора исклучи-
телно да ги трошите парите на 
скапи ресторани, туку најдобрата 
храна може да ја пробате директно 
на улица. Локален специјалитет 
е касата – торта полнета со крем 
од рикота, декорирана со паста од 
бадеми и од кандирано овошје.

Највкусните колачи на Сицилија 
ги правеле токму калуѓерките, кои 
се затворени во манастирите, кои, 
главно, се занимавале со изработка 
на превкусни десерти. Во Сицилија 
ги има и највкусните  фастаци во 
светот.

Кога ќе пристигнете во Сицилија, 
освен тоа што не треба да про-
пуштите да уживате во убавата 
кујна, место што мора да го посе-
тите е токму Етна, единствениот 
активен вулкан во цела Европа. 
Секако, нема потреба да се гри-
жите бидејќи околу 400 кратери 
се неактивни, додека само неколку 
покажуваат знаци на активност.

Сицилија ги има едни од нају-
бавите плажи во Италија. Уре-
дени и совршени за летување 
со деца, а сите нив ги каракте-
ризира ситен песок и кристал-
но сино море. За авантуристите 
скокањето од карпи е токму 
тоа што значи забава на пла-
жа на ова место. Секако, како 
можност за забава е и спортот 
на вода.

Седумдневен агенциски аранжман за Сици-
лија со сместување во хотел во овој период 
од летото ќе ве чини од 480 евра. Во цената 
е вклучено авионски билет за директен лет 
Софија – Катанија – Софија. Трансфер ае-
родром – хотел – аеродром. Седум ноќевања 
со појадок, ручек и со вечера на шведска 
маса. Во цената не е вклучено: аеродромски 
такси, кои чинат 50 евра,  пријавен багаж 
од 23 кг, 60 евра.  Секако, постои и можност 
сами да резервирате сместување преку 
интернет, како и авиобилети за саканата 
дестинација. �
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Белото здолниште е едно од тие паричиња облека 
што се задолжителни во гардеробата. 

Постојат мал број парчиња што можат лесно и брзо 
да се комбинираат, а едно од нив е белото здолниште. 
Посебно е важно што одговара со сѐ.
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Без разлика дали сакате секојдневна, лежер-
на комбинација или сакате да имате жен-
ствен изглед, белото здолниште е парче што 
може да го комбинирате апсолутно со сѐ.

Ако комбинирате бело здолниште и црна 
или бела маица, сте постигнале супери-
зглед, бидејќи оваа комбинација може да 
ја дополните со модни додатоци какви што 
сакате или, пак, чевли во која било боја. Има 
безброј можности. �

ТРЕНд

Белото 
здолниште 

се комбинира 
на различни 

начини

постојат мал број паричиња 
облека што може лесно да се 
комбинираат. едно од нив е 
белото здолниште

АТРАКТИВНО
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НАУКА И ТЕхНологИјА

ки на го лан си ра ше нај го ле ми от со ла рен дрон до се га.  
Тој има рас пон на кри ла та од 40 ме три, а  е мал ку по те жок  
од 400 ки ло гра ми. овој дрон е ди зај ни ран за да ле та на над мор ска 
ви со чи на од 20.000 ме три и да оста не во воз дух со де но ви, па и  
со ме се ци, со по мош на не го ви от си стем за об нов ли ва со лар на 
енер ги ја што ги прид ви жу ва не го ви те осум еле ктрич ни про пе ле ри. 
овој дрон ќе мо же да раз вие и не ве ро јат но го ле ма ма кси мал на  
бр зи на од ду ри 200 ки ло ме три на час

ки не ски со ла рен 
дрон мо же да  
оста не на не бото  
со ме се ци

д ро нот го но си име то 
ца и хонг-Т4 (ЦХ-Т4) 
или ре ин боу Т-4, а со-

лар но то ле та ло е кон стру и-
ра но од ки не ска та ака де ми ја 
за воз ду хоп лов на ае ро ди на-
ми ка. Те ло то на ле та ло то е 
со ста ве но од два глав ни де ла, 
а има и двој на опа шка. Со-
лар ни от дрон е по ши рок од 
ави о нот „бо инг 737“, а не го-
ва та ре ла тив но ма ла те жи на 
се дол жи на кон струк ци ја та, 
ко ја е изра бо те на од пла сти-
ка и од кар бон ски влак на. 
Ви зу ел на та по кри е ност на 
дро нот из не су ва еден ми ли-
он ки ло ме три ква драт ни или 
приб лиж но кол ку по вр ши на-
та на Бо ли ви ја.

И по крај тоа што овој дрон мо-
же да по ми не долг пер и од во 
воз ду хот, на уч ни ци те има ат 
на ме ра да го зго ле мат вре ме-
то што ле та ло то мо же да го 
по ми не на не бо то до пол ни-
тел но на не кол ку ме се ци и да 
го ос по со бат да се дви жи со 
ми ни ма лен чо веч ки над зор. 
Дро нот мо же да ле та над об ла-
ци, што ќе овоз мо жи по сто ја но 
да би де из ло жен на сон це и да 
аку му ли ра сон че ва енер ги ја, а 
во те кот на но ќта ќе ја ко ри-
сти енер ги ја та скла ди ра на во 
ба те ри и те, кои ќе се пол нат 
по сто ја но во те кот на де нот.

Ки на, ме ѓу дру ги те тех но ло-
шки по ли ња, кон крет но на ова 
се нат пре ва ру ва со аме ри кан-

ски от про ект за од бра на - ДАР-
ПА и со ком па ни ја та „Фејс бук“ 
за да соз да де дрон што мо же 
да ле та нај дол го. Спо ред нај-
а ви те на не го ви те кре а то ри, 
ки не ски от со ла рен дрон, ме-
ѓу дру го то, ќе се ко ри сти и за 
наб љу ду ва ње, сни ма ње, ка ко 
и за во е ни и ан ти те ро ри стич-
ки це ли.

За ра бо та та на без бед нос ни те 
си ли и за при би ра ње то ин фор-
ма ции од те рен, спо соб но ста 
на овој дрон да по крие тол ку 
го ле ма по вр ши на е клуч на. 
Мож но ста за да се по вр зе со 
са те лит го пра ви уште по ко-
ри сен за нив, а ќе мо же да по-
ма га и во ко му ни ка ци ја та ме ѓу 
во е ни бро до ви и ле та ла, ка ко 

и да обез бе ди под др шка во ру-
рал ни те де ло ви на Ки на при 
криз ни си ту а ции.

Ки не зи те вло жу ва ат го ле-
ми на де жи во овој нов со ла-
рен дрон и наг ла су ва ат де ка 
во ид ни от пер и од ќе ра бо тат 
актив но за да ја на ма лат на ми-
ни мум не го ва та по тре ба да се 
сим ну ва на зем ја та.

- отка ко ца и хонг-Т4 ќе до-
стиг не одре де на ви со чи на, 
ќе би де ви со ко над об ла ци-
те, па сон це то ќе мо же да му 
да ва енер ги ја до вол но за да 
оста не на не бо то тол ку кол ку 
што ќе има по тре ба - истак-
нал Ши Венг, еден од глав ни те 
ин же не ри на про е ктот.
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ДоМаШнИ 
МИленИЧИЊа И 
БРеМеноСт
Жените што чуваат домашни миле-
ничиња, а се во блажена состојба, 
убаво е да знаат како да се заштитат

Чистењето на песокот за мачката веќе 
не треба да биде должност на идната 
мајка. Во песокот се наоѓаат паразити 
што можат да предизвикаат токсоплаз-
моза, инфекција што може да се пренесе 
и на луѓето.

Исто така, за време на бременост треба 
да се избегнува сурово месо, измијте ги 
добро рацете по допирање сурова храна.

Ако сте сопственик на морско прасе или 
глувци, во текот на бременоста треба да 
бидете особено внимателни кога сте во 
контакт со нив. Не треба да ги чистите 
нивните кафези или да дојдете во кон-
такт со нивниот секрет бидејќи можат да 
носат паразити и вируси. Ако префери-
рате егзотични животни како гуштери, 
змии и желки, чувајте се од инфекција 
од салмонела, која овие влекачи, обично, 
ја пренесуваат.

Кучињата се најсигурни миленици кога 
станува збор за бременост и со нив сте 
изложени на најмал ризик. Покрај тоа, 
многу бремени жени потврдиле дека 
нивните кучиња со нив биле многу вни-
мателни за време на бременоста.

Кога бебето ќе пристигне, немојте да 
го оставате само со вашето домашно 
милениче, без разлика колку е мирно и 
послушно. �

Горештините се подносливи со базен во дворот
немате базен, но планирате да изградите, имате,  
но сакате да го споредите со други приватни базени,  
да се инспирирате и да го реновирате својот или, пак, 
немате услови за базен, но уживате да гледате фото
графии. ви нудиме неколку прекрасни решенија и за 
инспирација и за визуелно уживање

Овој базен 
се наоѓа во 
дворот на 
елегантна 
минималис
тичка куќа 
во Њујорк.

градина

каМелИЈа
Камелијата ја сметаат за кралица на 
цвеќињата. Има елегантни цветови во 
повеќе нијанси на розова или црвена 
боја, кои може да бидат едноставни или 
двојни, и долги, зелени, восочни листови.  

За одгледување во градината ѝ одговара 
топло и влажно место под сенка. От-
порна е на ниска температура. Земјата 
треба да биде слабо кисела, збогатена со 
малку шталско ѓубриво и измешана со 
песок. Внимавајте да не биде премногу 
влажна бидејќи коренот е чувствителен 
и ќе почне да гние. Се препорачува да 
се сади во период од октомври до март.  

Ќе почне да цвета по три години и тоа од 
есен, па сѐ до рана пролет. Цветовите се 
долготрајни и остануваат свежи до чети-
ри месеци. Кога ќе прецвета и ќе заврши 
со растот следува период на мирување, 
кој трае пет-шест недели. Во овој период 
треба поретко да ја полевате. �

дом

Базен изграден во 1934 година во 
шпанска колонијална куќа, сместен 
меѓу растенија и жива ограда од 
шимшир. Совршен за забава во базен.

Природен базен 
во селска куќа, кој 
користи растенија 
за прочистување 
на водата.

Базен во двор на зграда, 
изграден во 1820 година.

Базен во калифорниски стил.

Базен во сенка, идеален за горештините.

Бујна вегетација и светлосина 
решетка за магична нота на овој 
егзотичен базен.

Куќа со 
базен во 
тропска 
шума.

Куќа од бела тула и син базен како од 
ремекделата на Дејвид Хокни.

Базен од шеесеттите,  
Френк Синатра за загревање.

Ѕид во портокалова или 
коралноцрвена боја го 
доведува до израз овој 
базен во куќа во Палм 
Спрингс во Калифорнија.
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Ка ра теклу бот Ме та лург за прв пат во сво ја та исто ри
ја ста на eвроп ски шам пи он во ре ги о ни, а зла то то за 
ма ке дон ски от тим го обез бе ди но ва та ге не ра ци ја на 

нив ни те мла ди ка ра ти сти, за ед но со на ши от иску
сен ре пре зен та ти вец  Мар тин Не сто ров ски. За тоа 

ка ко по ми на ло ЕП за ре ги о ни во При шти на, кол ку 
бе ше те шко да се освои пр во то ме сто, и што ќе би де 

по треб но за ма ке дон ски те ка ра ти сти да обез бе дат 
на стап на след ни те Олим пи ски игри во То кио, „Ре

пуб ли ка“ раз го ва ра ше со Пе тар Спа се нов ски, Да вид  
Пе тков и со Азиз Ис ма ил

КАРАТИСТИТЕ НА МЕТАЛУРГ ГО ОСВОИЈА ПРВОТО МЕСТО НА ЕВРОПСКОТО ПРВЕНСТВО ЗА РЕГИОНИ спОРТ интерВjу

Разговараше | Горан Зивчевски
Фото | Александар Ивановски

Ве ру вав ме де ка мо же ме да го осво и ме зла то то
 На по че то кот на овој ме сец го 

осво и вте пр во то ме сто на ЕП за 
ре ги о ни и му го до не со вте на 
клу бот пр во то зла то на ва кво 
пр венс тво. Кои се ва ши те им-
пре сии од нат пре ва ру ва ње то?
ПЕТКов: За ка ра те клу бот Ме-
та лург ова е трет ме дал од ва кво 
Европ ско пр венс тво, но е прв зла-
тен. Овој ре зул тат е мно гу зна ча-
ен за нас ка ко но ва ге не ра ци ја, 
ко ја до пр ва тре ба да по стиг ну ва 
ре зул та ти во ка ра те то и ток му 
за тоа ова зла то ни прет ста ву ва 

го лем сти мул за да про дол жи ме 
по на та му.

Бор би те ги одра бо тив ме „ма-
шки“, во си те ду е ли вле гов ме 
со ма кси мал на кон цен тра ци ја, 
а ту ка од го ле ма по мош ни бе-
ше и та ктич ка та под го то вка и 
тоа ка ко бев ме си те рас по ре де-
ни во бор би те. На пр венс тво то 
учес тву ваа 20 ти мо ви од це ла 
Евро па, а на зи вот на тур ни-
рот е ЕП за ре ги о ни би деј ќи на 
овој на чин е по де лен ста ри от 
кон ти нент за тур ни ри те, па 
од по го ле ми те др жа ви мо же 
да има и по два или три клу-
ба, во за вис ност од тоа кол ку 

ре ги о ни па ѓа ат во таа зем ја. 
Бор би те со ти мот од Цр на Го ра 
јас би мо жел да ги од во јам ка ко 
нај те шки, но Пе тар, на при мер, 
има ше нез год на бор ба со еден 
од тур ски те прет став ни ци.

ИСМАИл: Кон ку рен ци ја та бе-
ше, на ви сти на, сил на, но си те 
сме ве ќе ма ке дон ски ре пре зен-
та тив ци, свес ни сме за на ша та 
си ла, вле гов ме во ду е ли те мо-
ти ви ра ни и ус пе ав ме да ги до-
би е ме. Чест и гор дост ми е што 
сум дел од оваа еки па, а ова 
зла то ќе ни би де мо тив плус да 
про дол жи ме на пред по исти от 
пат и на пор но ќе ра бо ти ме за 

да ос тва ри ме уште по го ле ми 
ус пе си, ка ко за клу бот та ка и 
за ре пре зен та ци ја та.

 По јас не те ни мал ку за фор-
ма тот во кој се одр жу ва ат 
ва кви те пр венс тва и кол ку 
бе ше те шко да се дој де до 
зла то то?
СПАСЕНовСКИ: Око лу фор ма-
тот, ова е тим ско нат пре ва ру-
ва ње, од нос но има вкуп но пет 
бор би со нат пре ва ру ва чи од 
два та ти ма. Тре не рот го пра ви 
рас по ре дот кој ќе се бо ри прв, 
втор, трет... а во слу чај на ед на 
не ре ше на бор ба и ре зул тат 2-2, 
има ре ша вач ка ше ста бор ба.
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� 25 јуни 1934 година
 Во Слоештица, Демирхисарско, ро-

ден е македонскиот поет, романо-
писец, раскажувач и драмски автор 
Петре М. андреевски. Се вбројува меѓу 
најнадарените, а воедно и најпопулар-
ни македонски поети и раскажувачи. 
основно образование завршил во 
родното село, гимназија во Битола, а 
студирал на Филозофскиот факултет 
во Скопје, на групата по југословенска 
книжевност. Работел во Македонската 
телевизија, бил уредник и на списание-
то „Разгледи“, член на Македонската 
академија на науките и на уметности-
те, на македонскиот ПЕн-центар и на 
Друштвото на писателите на Македо-
нија од 1964 година, a во 1983 година 
бил и негов претседател.

 Почина во Скопје на 25 септември 2006 
година.Постхумно е одликуван со 
орден за заслуги за Македонија, за 
исклучителниот придонес во развојот 
и во зацврстувањето на македонскиот 
дух и на националната самобитност.

 Творештвото на андреевски е раз-
новидно и опфаќа: романи, поезија, 
раскази, драми, есеи и детска книжев-
ност. неговите дела се преведени на 
повеќе јазици: српски, хрватски, фран-
цуски,  романски,  англиски,  шпан-
ски,  јапонски  итн. Во два наврата 
(1984 и 2002 година) се објавени од-
браните дела на андреевски, во пет и 
во шест тома, соодветно. андреевски е 
добитник на наградите: „11 октомври“ 
(во 1968 година), „Браќа Миладиновци“ 
(двапати) „Рациново признание“ (два-
пати) и „Стале Попов“ (двапати). 

 највпечатлива збирка песни е неговата 
„Дениција“, објавена во 1968 година. 
Истата година „Дениција“ била награ-
дена со наградите „11 октомври“ и 
„Браќа Миладиновци“.„Пиреј“ е еден 
од најчитаните македонски романи 
во поновата македонска книжевна 
ера, објавен во 1980 година. „Пиреј“ 
денес е прифатена како еден култен 
македонски роман. 

 „Пиреј е троскотна трева, а некои ја 
викаат и коштрева. ама ти колку сакаш 
кошкај ја, корни ја, таа пак не умира. 
Само малку да се допре до земјата и 
пак ќе се фати, ќе оживи, ќе потера. 
ништо не ја ништи таа трева“,почну-
ва култниот роман „Пиреј“, а тоа е, 
всушност, и пораката на андреевски, 
во која тој го идентификува нашиот 
човек и себеси, својата голема и трајна 
поезија.

 „Пиреј“ е добитник на наградата „Сто-
ле Попов“, на Друштвото на писателите 
на Македонија, во 1980 година.

ВремеПлоВНе бе ше лес но во ни ту ед на од 
бор би те, а иа ко сме мла да еки-
па, имав ме ви со ки оче ку ва ња 
од ова пр венс тво.  Ве ру вав ме 
де ка ќе по бе ди ме, а нај го лем 
оп ти мист бе ше Азиз. Во фи на-
ле то, иа ко Тур ци те беа по и скус-
ни од нас, ние ка ко да имав ме 
по ве ќе жел ба и ус пе ав ме да го 
зе ме ме зла то то.

 Кол ку вре ме сте дел од КК Ме-
та лург и кои се нат пре ва ру ва-
ња та за кои ќе се под го тву ва те 
во пер и о дот што прет стои?
ПЕТКов: Јас во Ме та лург сум 
се дум го ди ни. Пред не кол ку 
не де ли имав ме и из бо рен пле-
јоф-тур нир ка де што ус пе ав ме 
да го осво и ме пр во то ме сто, 
што зна чи де ка шан си те да се 
ква ли фи ку ва ме за Свет ско то 
пр венс тво во Те не ри фе оваа го-
ди на ни се ре чи си 95 про цен ти. 
Тоа ќе се одр жи во октом ври, 

па по кра тка па у за, ќе поч нам 
со под го то вки за тур ни рот во 
Шпа ни ја.

ИСМАИл: Јас сум од мно гу ма-
ли но зе во Ме та лург, а во ка-
ра те то сум око лу 13 го ди ни. 
Што се од не су ва на тоа што ни 
прет стои, за ме не ова ле то ќе 
би де под го тви те лен пер и од за 
след но то др жав но пр венс тво, 
кое ќе се одр жи на кра јот на 
но ем ври, кое, пак, ќе би де од 
го ле мо зна че ње за тоа што од 
след на та го ди ни ќе се поч не со 
со би ра ње бо до ви за нор ма за на 
Олим пи ски те игри. Та ка што, 
се зо на та ќе би де иск лу чи тел но 
те шка, па за тоа под го то вки те 
ќе ги поч нам на вре ме. По др-
жав но то, до кра јот на го ди на ва 
сле ду ва ат пре ми ер-ли ги те, ка-
ко и Свет ско то пр венс тво, кое 
ќе би де најз на чај но во таа тр ка 
за олим пи ска нор ма.

 Ка ра те то бе ше прог ла се но за 
олим пи ски спорт и за прв пат 
на олим пи ски те игри во То кио 
ќе има нат пре ва ру ва ње во овој 
спорт. Што ќе би де по треб но за 
да се обез бе ди нор ма за на оИ 
во 2020 го ди на?
ИСМАИл: Од тоа што го има ме 
до се га ка ко ин фор ма ции, се чи-
ни де ка ќе би де комп ли ку ва но, 
но мо рам да наг ла сам де ка сѐ 
уште не се знае точ но што се ќе 
би де по треб но и кол ку бо до ви 
ќе тре ба да се обез бе дат за да 
се обез бе ди кар та за на Олим пи-
ски те игри. Од тоа што го зна е ме 
е де ка Свет ско то пр венс тво што 
е за ка жа но за оваа го ди на, ка ко 
и на ред ни те две европ ски пр-
венс тва, но и по сил ни те пре ми-
ер-ли ги во ка ра те ќе би дат нај-
важ ни, од нос но та му ќе мо жат 
да се со бе рат најм но гу по е ни, 
кои, се ка ко, си те ќе са ка ат да ги 
до би јат. Ток му за тоа кон ку рен-
ци ја та ќе би де пе кол на и во ед на 
ка те го ри ја на овие тур ни ри ќе 
има огро мен број нат пре ва ру ва-
чи. Зна чи след ни те две европ ски 
и свет ски пр венс тва ќе би дат 
клу чот за плас ма нот. Ве ро јат но 
на ско ро ќе би де ме и мно гу по до-
бро ин фор ми ра ни за тоа што сѐ 
ќе тре ба да се на пра ви за нор ма.

 Спо ред вас, кол ку е ре ал но 
да се оче ку ва Ма ке до ни ја да 
има прет став ник ка ра тист на 
оИ 2020?
ПЕТКов: Ква ли те тот на ка ра-
ти сти те кај нас, ре ал но, е го лем, 
мо же би не се тоа мно гу го лем 
број, но мо ра да се ка же де ка има 
ква ли тет. Се пак, за да се обез-
бе ди ва ква нор ма ќе тре ба ре-
ал но и мно гу да се вло жи. Да се 
ор га ни зи ра ат мно гу кон трол ни 
нат пре ва ри, да се учес тву ва на 
го лем број пр венс тва. Мно гу фа-
кто ри вли ја ат на оваа си ту а ци ја.

До се га на нат пре ва ри те сме се 
срет на ле со ка ра ти сти што до-
а ѓа ат од зем ји што вло жу ва ат 
мно гу по ве ќе во овој спорт, а 
нив ни от ква ли тет не е тол ку ви-
сок кол ку на на ши те. Та ка што, 
ќе тре ба мно гу ра бо та и труд, но 
и го ле ма под др шка и, се пак, ќе 
би де ви стин ски пре диз вик за 
на ши прет став ни ци да обез бе-
дат нор ма во То кио. 
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# 2 телешки кременадли

# маслиново масло

# ворчестер сос

# 2 чешниња лук

# 1 гранче рузмарин

# 50 гр путер

# парчиња леб

За СаЛата ќЕ вИ бИДЕ ПОтРЕбНО:

# 1 краставица

# оцет и масло

# Рерната загрејте ја на 200 степени.

#Телешките кременадли премачкајте ги со маслиново масло и 
со ворчестер сос. Оставете ги настрана.

#Парчињата леб премачкајте ги со маслиново масло, додајте 
сол и црн пипер и потпечете ги во рерна додека не добијат 
златна боја.

#Во тавче на рингла ставете масло да се загрее. Пржете ги 
кременадлите од двете страни за да поруменат. По една ми-
нута од секоја страна. Додајте го путерот, исечканото лукче и 
гранчето рузмарин. Кога ќе се растопи путерот прелевајте го 
преку месото. Превртувајте го месото постојано, тоа е тајна-
та на сочното месо.

#Краставицата исечете ја на полумесечинки, додајте оцет, мас-
ло и копар.

#Месото послужете го во комбинација со салатата и со бруске-
тите.

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:

СО вЕт:  Кога се подготвуваат телешки кременадли, 
правилно е да не се допечат. Но, познавајќи ги нашите 
навики за исхрана, ќе ви кажеме да ги испечете 
според ваша желба.

 телешки кременадли 
со брускети

КуJнски тефтер
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