
PPoozznnaattaa ee VVaa{{aattaa ppoozzii--
cciijjaa nnaa ppooddddrr{{kkaa zzaa MMaakkee--
ddoonncciittee.. KKaa`̀eettee nnii,, VVee mmoo--
llaamm,, kkaakkoo zzaa pprrvvppaatt ssee zzaa--
ppoozznnaavvttee ssoo nnaa{{aattaa kkuull--
ttuurraa ii kkaakkoo ssee iinnvvoollvvii--
rraavvttee vvoo ““pprraa{{aawweettoo zzaa
iimmeettoo""??

�он средината на де-
ведесеттите години рабо-
тев во �ашингтон во една
фирма за јавни односи.
�мавме клиенти на �ал-
канот и на едно мое пату-
вање се сретнав со ди-
ректорот на Mercy Corps,
хуманитарна организаци-
ја од �ортланд-Орегон,
која работеше во регио-
нот. �иректорот беше во
процес на преселување
на канцеларијата во �ко-
пје и ми понуди тримесе-
чен договор да работам
во оваа организација.
�рифатив да работам за
три месеци со цел да се
,,одморам“ од �ашингтон
и потоа пак да се вратам.
�рите месеци изминаа и
потоа се сложив да рабо-
там за една година. �оа
беше пред 14 години. �е
заљубив во �акедонија и
почувствував дека многу
е важно да се вовлечам
во спорот со името бидеј-
ќи истото е за човековите
права.

KKaakkoo ee ssoozzddaaddeennaa ffiillmm--
sskkaattaa eekkiippaa zzaa oovvoojj ffiillmm ii
kkaakkoo ttee~~ee{{ee ssnniimmaawweettoo nnaa
ssaammiioott ffiillmm??

�аботејќи со мојот при-
јател Александар �илби-
лов во �копје, стапивме
во контакт со fx3x и ги за-
прашавме да ни се при-
дружат како продуцент-
ска куќа. �родукцијата се

состоеше од едно пред-
снимање, патување во
�акедонија каде го доне-
совме и режисерот �и-
гурјон �нарсон да ги раз-
гледа локациите, напра-
вивме две патувања за
снимање, се' на се' девет
дена и направивме уште
четири посети после про-
дукцијата на филмот.

[[ttoo ssee sslluu~~ii ssoo pprreeddvvii--
ddeenniittee pprroommoocciiii vvoo WWuu
JJoorrkk ii nnaa IIssllaanndd?? FFiillmmoott
sseeppaakk ee pprriikkaa`̀aann,, mmee||uu
ddrruuggoottoo,, vvoo KKaannaaddaa ii SSoo--
eeddiinneettiittee AAmmeerriikkaannsskkii
DDrr`̀aavvii.. KKaakkoo ggii zzaammiisslluu--
vvaattee pprreettssttoojjnniittee aavvssttrraa--
lliisskkii pprreezzeennttaacciiii??

�е уште не се има на-
правено промоција во
¾ујорк или �сланд.
�ожеби ти се осврнуваш
за промоцијата во �ашин-
гтон во октомври мина-
тата година. �игурјон, кој
е �сландер, го запраша
неговиот амбасадор во
�ашингтон да се промо-
вира таму и тој на тоа се
сложи да покани мал број
луѓе и да го прикаже ис-
тиот во амбасадата.  �еа
поканети амбасадори, но-
винари, членови од кон-
гресот итн. но кога �рците
дознаа за тоа, грчкото
Mинистерство за надво-
решни работи го повика
�инистерството за над-
ворешни работи на �с-
ланд и му препорача ,,да
не се прикажува“. �идете,
�сланд исто така како
�акедонија е кандидат да
се зачлени во Eвропската
заедница - значи �рција
исто така го држи �сланд
како заложник.                   

А што се однесува за
Австралија, ние сме сре-
ќни што доаѓаме на пре-
миерата на 26 февруари
во историскиот �ржавен
�еатар во �иднеј. Очеку-
ваме да дојде многу и
полна со ентузијазам пу-
блика, јас ќе бидам таму,
како продуцент на фил-
мот како и режисерот �и-
гурјон �нарсон и после
прикажувањето ќе биде-
ме спремни да одговора-
ме на прашања. �отоа ќе
го прикажеме филмот во
повеќе градови во Ав-
стралија. �ие би сакале
македонската заедница
да се приклучи и да ги до-
несе своите не-македон-
ски пријатели. �артите
можат да се купат од Tick-
etmaster и од �еатарот. 

�то се однесува до
�оединетите Американ-
ски �ржави, имавме успе-
шно прикажување на
филмот пред полна сала
во �ашингтон на 1-ви фе-
вруари во организација на
Обединета �акедонска
�ијаспора. �сто така го
прикажавме на 4-ти фев-
руари во �ржавниот уни-
верзитет во Аризона. �а
двете претстави јас и �и-
гурјон присуствувавме и
планираме поголема тур-
неја низ �анада, �А� и
други држави. 

ZZoo{{ttoo ffiillmmoott nnee ee pprrii--
kkaa`̀aann nnaa mmaakkeeddoonnsskkiittee
tteelleevviizziiii.. PPoossttooii ggoolleemm
iinntteerreess vvoo RReeppuubblliikkaa MMaa--
kkeeddoonniijjaa iiaakkoo mmiissllaamm ddee--
kkaa VVaa{{aattaa pprrvvii~~nnaa nnaammeerraa
ee ddaa jjaa pprroommoovviirraattee oovvaaaa
ssttrraannaa nnaa pprriikkaazznnaattaa vvoo
ssvveettsskkii rraammkkii??

�ие многу сакаме да се
прикаже филмот во �епу-
блика �акедонија и мис-
лам дека ќе успееме во
тоа. �о покрај тоа, сакаме
некоја �� станица да пла-
ти за прикажувањето ка-
ко и да се најдат покрови-
тели да се направи гран-
диозно званично отвора-
ње на филмот. 

VVaa{{iittee kkoolluummnnii ssee
mmnnoogguu vvppee~~aattlliivvii.. NNaa{{iittee
~~iittaatteellii ssoo qquubbooppiittssttvvoo
bbii pprroo~~iittaallee kkaakkoo jjaa zzaa--
ssaakkaavvttee MMaakkeeddoonniijjaa??

�ислам дека најдобри-
от одговор е погоре, но
дозволете ми да го до-
дадам следново: �рво ми-
слев дека ќе останам во
�акедонија три месеци, а
потоа една година. �о еве
после 14 години јас сум
многу вовлечен поради
тоа што како прво имам
многу, многу драги при-
јатели во �акедонија и
таа е мој втор дом (мојот
прв дом е во �уксон, Ари-
зона). �о покрај тоа да

додадам, луѓето од �аке-
донија заслужуваат под-
дршка, охрабрување и по-
мош во нивната желба
светот да ги признае како
�акедонци. �ако тоа веќе
е постигнато- повеќето
луѓе во светот ги приз-
наваат �акедонците и �е-
публика �акедонија - �а-
кедонија е под залож-
ништво (�У и �А�О) по-
ради тоа што една влада
сака да се кара поради
некои работи кои се слу-
чиле пред 2,300 години. �,
тоа не е правилно.

KKaakkoo ddoobbrroonnaammeerreenn
aammeerriikkaannsskkii ppuubblliicciisstt
{{ttoo bbii iimm pprreeppoorraa~~aallee nnaa
mmaakkeeddoonnsskkiittee ppoolliittii~~aa--
rrii??

�идете повеќе обеди-
нети, специјално кога се
однесува до името. Ако
сте обединети ќе опста-
нете, а ако сте поделени
ќе се распаднете.

KKoollkkuu jjaa ppoozznnaavvaattee AAvv--
ssttrraalliijjaa ii {{ttoo bbii ssaakkaallee
ddaa vviiddiittee vvoo nneeaa??

�о Австралија имам
бидено само еднаш, пред
три години, за една книга
што сакам да ја издадам
(�е во Аризона: Околу
светот од Австралија до
�имбавија). ·а сакам зем-
јата и сакам да видам по-
веќе од неа. �ногу би
сакал да потрошам 6 ме-
сеци, да патувам наоколу

и да пишувам патопис. А
што сакам да видам од
Австралија? ·ас би сакал
да видам Австралиската
влада да ја признае �епу-
блика �акедонија со сво-
ето уставно име. 

]]ee ssaakkaattee llii ddaa nnii oott--
kkrriieettee ddeell oodd vvaa{{iittee iidd--
nnii ppllaannoovvii??

�о направивме филмот
и им го нудиме на нацио-
налните телевизиски ста-
ници секаде низ светот,
на филмски фестивали и
да се прикажува на овој
истиот начин како што  се
прикажува во Австралија.
�е надевам дека ќе го
снимиме и на ���. �о во
меѓувреме, поттикнете ги
вашите пријатели да ја
посетат веб страната
www.anameisaname.com
или можат да не про-
најдат на Facebook и, да
ни се придружат и да им
кажат на своите прија-
тели за филмот. Ова е
многу силна приказна
прикажана на своевиден
артистички начин од луѓе
кои не се �акедонци: има-
ме амарикански проду-
цент, режисер од �сланд
и британскиот лорд An-
drew Motion како наратор.
�сто така има фантастич-
на музика од Morten Har-
ket, водечкиот интерпре-
татор на норвешката гру-
па А-�А кој ни го даде нас-
ловот на филмот и пес-
ната ,,�мето е име“ од не-
говиот албум “�исмо од
�гипет“ во придружба на
исландската група Sigur-
Ros, MUM, Earth Affair,
калифорниската група
Monte Negro, Graham
Nash од познатата група
Crosby, Stills, Nash and
Young и секако �акедон-
ците �ирил Úајковски и
легендарниот �оше �ро-
ески. 

Igor Pavlovski
(prevedeno od Du{an

Ristevski)

TODAY-DENES, VTORNIK, 9 FEVRUARI  20106

- Mислев дека ќе останам во �акедонија три месеци, а
потоа една година. �о еве по 14 години јас сум овде, имам
многу, многу драги пријатели во �акедонија и таа е мој
втор дом (мојот прв дом е во �уксон, Аризона). Oвиe луѓе од
�акедонија заслужуваат поддршка, охрабрување и помош
во нивната желба светот да ги признае како �акедонци.

EEkksskklluuzziivvnnoo iinntteerrvvjjuu ssoo XXeejjssoonn MMiikkoo,, pprroodduucceenntt nnaa ffiillmmoott ““IImmee ssii ee iimmee””

MOM^ETO OD ARIZONA [TO SE
BORI ZA MAKEDONSKITE PRAVDINI

641 HIGH ST.  PRESTON 3072
TEL: 03) 9478 2873 iillii 0418 339 064
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@@eeqqkkoo SSttoojjaakkoovvii}}
Barristers & Solicitors

Migration Agent No.0103964

Suite 5, Floor 1, 332A Main Rd East, St Albans
Tel: (03) 9310 9971

l Family Law
l Criminal Law
l Will & Probate
l Insurance Law
l Employment Law
l Conveyancing &

Finance
l All Courts &

Tribunals
l Work Cover
l Motor Vehicle

Accidents

l Semejno pravo
l Krivi~no pravo
l Testamenti
l Osiguruvawe
l Rabotno pravo
l Prenos na imoti i  

finansirawe
l Site sudovi 

i tribunali
l Povredi na rabota
l Povredi vo 
soobra}ajni nesre}i

DDOOSSEELLUUVVAAWWEE
uSSiittee kkaatteeggoorriiii vviizzii
u@@aallbbii ddoo Migration Review Tribunal,  
Refugee Review Tribunal
ii FFeeddeerraallnniioott ssuudd

Razumni ceni za na[ite Uslugi

XXeejjssoonn MMiikkoo


