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КОМЕНТАР

РОТАРИЈАНЦИТЕ САКААТ 
ДА ГО ВОДАТ БАЛКАНОТ

Ова пишување им е посветено на 
балканските ротаријанци. Малку 
непознат поим, непознат термин, 

кој отсликува некаква професија слична 
на масонството. Тоа се луѓе кои многу 
добро и умешно се снаоѓаат во меѓу на-
родните прилики и констелации. За мно-
гумина е непознато дека најголемата бал -
канска ротаријанска организација е Дис-
триктот 2480, во кој се наоѓаат клубови 
од Грција, Бугарија, Македонија, Црна 
Гора, Србија и од Косово. Инаку, рота-
рите како поим потекнуваат од САД. Тоа 
е организација со приближно 1.200.000 
членови во 200 држави. Ротарите не са-
каат да ги оквалификуваат како масони. 
Тие сметаат дека се нешто сосема друго. 
Главен идеолог на ротаријанството е 
Ричард Кинг. Тој има визија дека со ши-
рењето на филозофијата на мултина цио-
налната култура ќе го зголеми бројот на 
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НОВ НАРОД "РОТАРИ"!

Кинг има намера да создаде еден нов 
народ наречен "Ротари". Многумина тоа 
го оквалификуваат како процес кој води 
кон создавање една вештачка нација, па 
го поистоветуваат со, на пример, веш-
тачки создадениот јазик "есперанто" или 
со обидот да се создаде човечко суш-
тество по пат на клонирање. Дел од тој 
нов народ би биле и Балканците. Потоа 
ротарите би се замислувале како при-
вилегирана нација, која е над другите. 
Ротаријанските организации кои сега 
постојат низ светот имаат интересни по-
зиции. Внатре, во соодветната држава, 
функционираат како патриотска и по 
мал ку национално определена група ци-
ја, а надвор се претставуваат како ин тер-
националисти. Зошто тоа е така, ана ли-

ти чарите тешко наоѓаат одговори. Рота-
ријанците од Балканот се најраширени 
во Србија. За време на ерата на Сло-
бодан Милошевиќ, покојниот српски и 
југословенски претседател, ги прого ну-
ваше постојано затоа што не можел да 
ги контролира. На бетонските ѕидини 
низ Белград и Ниш неколку пати се 
испишувале пароли од типот "Рота ри-
јанци предавници". Државните медиуми 
во Србија, пак, ги третираа како друштво 
кое прави заговор против државата. На 
тој начин ротаријанците во Србија мо-
раа да се бранат од Милошевиќ. Во 
текот на 2006 година се очекува да се 
отворат ротаријански клубови во Приш-
тина и во Пеќ. Целта на тој клуб е да се 
помогне во воспоставувањето линк на 
соработка меѓу Србите и Албанците во 
Покраината, за да ги надминат про це-
сите на стереотипност, предрасуди, дис-

криминација и меѓусебна сегрегација. 
Многу пати за ротаријанците се гово-
рело дека тие се бели масони. При-
казната дека постои врска и соработка 
меѓу масоните и ротаријанците е само 
една шпекулација од многуте други кои 
ги следат овие групации. Некогаш пос-
тоело правило секој ротаријанец исто-
времено да биде и масон. Денес тоа 
правило не важи и секој ротаријанец не 
треба и не мора да биде масон. Првиот 
српски ротар е Воислав Митиќ, кој по 
некогашниот прв српски премиер Ми-
лан Стојадиновиќ, на 1 јули годинава во 
Ниш е промовиран како гувернер на 
Дистриктот 2480. Овој дистрикт има 
4.000 членови и 160 ротари клубови. 
Митиќ е еден од 529 гувернери во све-
тот и е член на управата на најголемата 
светска невладина организација "Рота-
ри интернационал" од Сан Франциско. 
Многу американски официјални прет-
ставници - министри, членови на Пен-
тагон и на ФБИ, сопственици на големи 
компании и други влијателни луѓе се 
ротари. На пример, сопственикот на ком-
панијата "Кока Кола" е ротаријанец. Де-
нес неговите производи се најголемиот 
бренд за глобализацијата. Најголемиот 
ротаријанец Ричард Кинг е во многу 
добри односи со американските власти, 
па оттука лесно им овозможува на бал-
канските ротари, пред сè, на Србите да 
имаат побрз пристап до Вашингтон и 
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Дел од тој нов народ "Ротари" би биле и Бал-
кан ците. Потоа ротарите би се замислувале како 
привилегирана нација, која е над другите. Мно-
гу пати за ротаријанците се говорело дека тие се 
бели масони, иако тие тоа не го сакаат. Се оби-
дуваат да навлезат и во политичкиот живот на 
балканските земји, со цел да внесат промени во на-
чинот на практикувањето на демократијата т.е. да го забрзаат про-
цесот на глобализацијата на овие простори. Најкарактеристични те-
ми на разговор во клубовите се тајните центри на моќта, приходите 
од бизнисите, размената на работни информации, влијанието на 
политичките процеси и сл. Колку Македонија е плодно тло за рота-
ријанските клубови сè уште не може да се процени. А, кога ќе излезат 
од анонимноста прашање е на промената на дневно-политичките 
констелации во земјата.

ЌЕ СЕ "КЛОНИРА" НОВ НАРОД ЗА ДОБРОТО НА СВЕТОТ!?

контакти со официјалните институции. 
Постои еден куриозитет. Американските 
политичари повеќе им веруваат на срп-
ските ротари, отколку на српските поли-
тички структури. Во моментов чле но-
вите на балканскиот Дистрикт 2480, во 
кој спаѓа и Македонија се насочени кон 
привлекување странски инвестиции од 
големи компании, но наидуваат на преч-
ки од властите кои не сакаат да прифатат 
соработка со соодветните клубови. Са-
мите ротари се претставуваат дека се 
светска сила, теза која наидува на не-
одобрување на режимите во Белград, 
Загреб, Софија, па и во Скопје. Се оби-
дуваат да воспостават односи на збра-
тимени градови, пред сè, со метрополите 
од западната хемисфера, Израел, Јапо-
нија и други и во тоа делумно успеваат. 
Во текот на деведесеттите години на 
минатиот век, кога владееше крвавата 
драма на територијата на поранешна 
Југославија, српските ротаријанци им 
забележуваа на турските зашто испра-
ќаат хуманитарна помош само за мус-
лиманите на Балканот погодени од вио-
рот, а не и за православните. По таквата 
забелешка турските ротари испраќаа 
помош и за Србите во Босна. Еден од 
поголемите приврзаници на ротари јан-
ството е поранешниот британски пре-
миер, Маргарет Тачер. Таа и денес, во 
длабоката старост, редовно прима гости 
кај себе од разни ротари-клубови во све-
тот и се интересира за нивната работа. 
Интересен е и показателот дека орга-
низацијата "Ротари интернационал" не 
само што е една од најголемите невла-
дини организации во светот, туку има и 
свое место во ЕУ, со едно амбасадорско 
место. Ротарите се обидуваат преку 
разни хуманитарни и социјални актив-
ности, нивни пријателства и соработка, 
да навлезат во сите пори и сфери на 
општественото живеење. Се обидуваат 
да навлезат и во политичкиот живот на 
балканските земји, со цел да внесат 
промени во начинот на практикувањето 
на демократијата т.е. да го забрзаат про-

цесот на глобализацијата на овие прос-
тори. Балканските ротари за влакно ус-
пеаја да ја избегнат опасноста од нивно 
претопување во италијанските и во ка-
толичките дистрикти, бидејќи "Ротари ин-
тернационал" имала идеја клубовите од 
овие простори да се вклопат во за-
падната ротаријанска мрежа. Со тоа би 
се оживеал австро-унгарскиот дух и би 
се формирале две паралелни мрежи на 
просторот на југоисточна Европа. 

"ПРЕДВОДНИЧКА" УЛОГА ЗА 
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА

На ротаријанците им е забрането да 
се занимаваат со политика и со религија, 
нешто слично како кај масоните. Но, 
сепак меѓу нив има и политичари и 
свештеници. Од приватен аспект, рота-
рите можат да бидат членови на по ли-
тичка партија, но не на радикална и 
екстремна, можат да бидат и припад-
ници на некоја вера со исклучок на 
фундаментализмот. Интересен е фактот 
дека меѓу познатите интелектуалци ро-
тари биле и Иво Андриќ, кнезот Павле 
Караѓорѓевиќ... Самите тие зборувале 
дека не се луѓе кои прават заговори, не 
се предавници, неверници, како што 
многу комунистички политички прет-
став ници ги претставувале. Ротарите 
про ценуваат дека доколку не се слу-
чеше крвавиот југословенски конфликт, 
СФРЈ ќе се проширела во нова унија на 
југоисточна Европа, која постепено би 
била дел од ЕУ. Денешните ротари се 
обидуваат да воспостават некаков об-
лик на балканска унија, во која би се 
развивале економските, социјалните и 
културните односи меѓу државите и 
народите. Проценките се дека интег ри-
рањето на луѓето низ малите региони и 
кантони со текот на времето ќе ги обез-
вреднат границите, кои сега постојат во 
политичко-безбедносна смисла на збо-
рот. Дури ротарите си преземаат и об-
врска која по малку е самобендисана 
дека токму тие ќе го внесат Балканот во 

редовите на ЕУ. Тие сакаат да имаат 
предводничка улога во секоја работа. 
Напредувањето на балканските рота ри-
јанци често пати беше оневозможувано 
од политичките структури во пора неш-
ните ју-републики, а тоа најмногу беше 
изразено во Србија. Своевремено Ше-
шељ ги оквалификува како американски 
шпиони, социјалистите на Милошевиќ 
ги нарекуваа платеници на глобалниот 
империјализам, секташи и сл. Се бун-
туваа многумина кои гледаа како ро-
тарите без проблем добиваа шенген ви-
зи за секаде низ светот, никогаш не че-
каат ред за нешто, добиваа работа без 
конкурси и подмитување, напредуваа 
во професијата без коленичење пред 
некого, се здобиваа со лидерство во 
политички рамки, без многу зборување 
и дејствување. Ротаријанците, за раз ли-
ка од масоните, не бегаат од јавноста. 
Напротив, тие сакаат да афирмираат и 
да се рекламираат, да дојдат до што 
поголем публицитет, барем за еден 
степен да се подигнат нивните интереси. 
Масонот може да поседува ротари беџ, 
што е мошне интересно, но истовремено 
ротаријанецот нема да може да влезе 
во ниту едно светилиште. Мотото на ро-
тари клубовите е - секој ден по еден нов 
член, за да дојде до помасовна империја, 
која ќе претставува фактор на неод мин-
лива промена. Заштитниот знак на ро-
таријанците е тркало со 24 запчаника, 
шест плугови и жлеб за осовина. Трка-
лото постојано ротира, па оттука се на-
речени ротаријанци. Ротаријанските клу -
бови сепак се од затворен тип. За да се 
стане нивен член претстои голема про-
цедура на проверки, испитувања. Тој 
процес може да трае од три месеци до 
цели десет години. По правило, мора да 
се биде успешен човек и угледен член 
на една заедница. Во еден клуб може да 
членува само еден лекар, никако два, 
само еден бизнисмен, никако двајца. Зна -
чи, од секоја професија по еден прет-
ставник. Само за свештениците, дип ло-
матите и новинарите се пред ви дени по-
голем број места. Сите членови плаќаат 
определена такса во форма на членарина, 
која изнесува околу 10.000 евра годишно. 
Членството се одзема за повеќе од три 
неоправдани отсуства од состаноците на 
клубовите. Карактерис тична е и рота ри-
јанската химна, која го симболизира су-
веренитетот на таа ор ганизација. Нај-
карактеристични теми на разговор во 
клубовите се тајните цен три на моќта, 
приходите од бизнисите, размената на 
работни информации, вли јанието на по-
литичките процеси и сл. Ротаријанската 
нова година почнува на 1 јули. Тогаш на 
чело на клубот доаѓа ново лице, се избира 
нов управен одбор и претседатели на ко-
мисиите. Колку Ма кедонија е плодно тло 
за ротаријанските клубови сè уште не мо-
же да се процени. Сигурно е само едно - 
дека ги има. А, кога ќе излезат од ано ним-
носта пра ша ње е на промената на днев -
но-поли тич ките констелации во земјата.


