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На ре чи си де сет де на до ре фе рен
дум ско то гла са ње мо же ме да 
кон ста ти ра ме три фа кти: Зо ран 

За ев е мр тов по ли ти чар и на ско ро 
ќе мо ра да од го ва ра за си те зло де ла 
кон др жа ва та и кон ма ке дон ски от 
на род. По ра зот на СДСМ ќе би де ка
та стро фа лен и ни кој друг не ма да би
де ви но вен за тоа освен пар ти ско то 
ра ко водс тво. Опо зи ци ја та ќе мо ра да 
ба ра нов ли дер, но во ра ко водс тво и 
да се огра ди од до се гаш на та де стру
ктив на по ли ти ка ако са ка да се спа си 
од рас пад. Не за вис но од овие фа кти, 
кои зна чи тел но одре ду ва ат во ко ја 
на со ка ќе се дви жат опо зи ци ски от 
брод во след на та го ди на, до де нот на 
из бо ри те ќе оста нат да ви сат уште 
не кол ку ди ле ми кои се од ви тал но 
зна че ње за суд би на та на др жа ва та. 
А тоа се: Ќе има ат ли хра брост чле
но ви те и сим па ти зе ри те на СДСМ 
да ка жат „не“ за ре де фи ни ра ње на 
др жа ва та? Ќе ја пре поз на ат ли не
о пре де ле ни те Ма ке дон ци на вре ме 
игра та што ја игра За ев пред да се 
нај де ме во си ту а ци ја од ко ја не ма 
на зад? Ќе ус пе ат ли ВМРОДПМНЕ и 
ко а ли ци ја та да обез бе дат мно зинс
тво кое ќе ста ви крај на кри за та и ќе 
овоз мо жи вра ќа ње на др жа ва та на 
нор ма лен ко ло сек?

Од го во ри те на овие пра ша ња ќе го 
одре дат пра ве цот во кој ќе зап ло ви 
Ма ке до ни ја по 11 де кем ври.

За жал, уште на са ми от по че ток мо
же да се кон ста ти ра де ка оној дел од 
опо зи ци ја та во кој спа ѓа ат Со ро со ви те 
пла те ни ци и најб ли ски те пар ти ски со
ра бот ни ци на ве ле пре дав ни кот Зо ран 
За ев ќе го сле ди до крај ли де рот на 
опо зи ци ја та во од нос на пра ша ње то за 
ре де фе ни ра ње на др жа ва та, во на деж 
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де ка ќе про дол жат да ја ужи ва ат бла го
нак ло не то ста на но ка у ти ра ни от ча дор 
и на да реж ли ви те фи нан си е ри и по не
го ва та сме на на ли дер ска та по зи ци ја на 
СДСМ. Во таа на со ка, ед ни ку ка вич ки ќе 
мол чат до крај ко га За ев ќе збо ру ва за 
дво ја зич ност и за нов Охрид ски до го
вор, и ќе ги кри јат гла ви те под пер ни ца, 
а дру ги, пак, уште по ку ка вич ки ќе ја 
ма ни пу ли ра ат јав но ста де ка, всуш ност, 
ни што опас но не се слу чу ва и ќе твр дат 
де ка ре де фи ни ра ње то на др жа ва та е 
из мис ли ца на по ли тич ки от про тив
ник. Оние од пла те нич ка та бан да, пак, 
што има ат за прав да ње по го ле ми су ми 
пред спон зо ри те, без ни ка ков срам и 
без грам чув ство за на ци о нал на при
пад ност ќе про дол жат отво ре но да 
тр гу ва ат со пра ва та на сво јот на род. 
Дел од нив ду ри ве ќе си доз во лу ва ат, 
во сти лот на За ев, ко мот но да збо ру
ва ат за тоа ка ко си те де ца Ма ке дон ци 
ќе изу чу ва ле ал бан ски ја зик од нај ма
ла во зраст! На оваа пла те нич ка ба гра 
ѝ по ра чу вам ту ка да со пре за тоа што 
дла бо ко ја по ми на цр ве на та ли ни ја! Со 
нив ни те де ца мо жат да пра ват тоа што 
мис лат де ка е нај до бро за нив, па ду ри 
и по до ма ал бан ски да збо ру ва ат ако 
са ка ат. Но, ни кој, па ду ри ни на вод ни те 
бор ци за чо ве ко ви пра ва, не ма пра во 
на мо и те де ца во нив на та та тко ви на, 
во ко ја се мно зинс тво, да им на ло жу
ва ат да учат ја зик кој не им е мај чин. 
Из бо рот кој ја зик ќе го учат, ќе би де 
на де ца та (од нос но нив ни те ста ра те
ли), спо ред нив на та вол ја и по тре би. 
Но, ни ка ко не ма да би де на мет нат со 
си ла, за за до во лу ва ње не чии аген ди и 
цр ни сце на ри ја.

Што се од не су ва до оста на ти те чле
но ви и сим па ти зе ри на СДСМ, од нив 
оче ку вам да по ка жат др жав нич ка 
свест и се ри оз но да за ста нат во од

бра на на на ци о нал ни те ин те ре си 
пред пар ти ски те. Впро чем, што ќе 
им е пар ти ја ако ја за гу бат др жа ва
та? Што ќе им е власт ако не ма ат со 
ко го да вла де ат? Се га е ви стин ско 
вре ме да по ка жат „от пор“ за опас ни те 
идеи на ли де ротпре дав ник, но и да 
до ка жат де ка чле но ви те на СДСМ се 
Ма ке дон ци и де ка не доз во лу ва ат ни
кој да тр гу ва со нив ни те на ци о нал ни 
ин те ре си. Та кви от став на членс тво то 
не са мо што ќе при до не се за це лос
но фи ја ско на сце на ри о то на За ев за 
ре де фи ни ра ње на Ма ке до ни ја ту ку и 
ќе би де го лем им пулс за бр зо ре фор
ми ра ње на ре чи си мр тва та опо зи ци ја.   

Во исто вре ме, мо рам да ги раз о ча рам 
оние чле но ви и сим па ти зе ри на СДСМ, 
со ци јал де мо кра ти, ле во о ри ен ти ра ни 
гла са чи, си те што ве ру ва ат де ка на 
сме тка на на ци о нал ни те ин те ре си ќе 
до би јат по до бар „жи вот“ бла го да ре ние 
на про гра ма та на За ев. Гос по до опор
ту ни сти, ва ши от ли дер по кој знае кој 
пат е фа тен жив во ла га  овој пат ка ко 
ви ну ди лаж ни ве ту ва ња кои не ма ат 
вр ска ни ту со по тре би те на Ма ке дон
ци те ни ту со ле ви чар ска та иде о ло ги ја. 
Де но ви ве бев во Бел град за да по ба рам 
об јас ну ва ње од ви стин ски те сопс тве
ни ци на про гра ма та ко ја ви ја „про да ва“ 
За ев. Имав мож ност да раз го ва рам со 
гос по ди нот Ср ѓан Но го, пра те ник во 
срп ски от Пар ла мент од ре до ви те на 
пар ти ја та Две ри, кој бе ше не при јат но 
из не на ден ко га доз на де ка нив на та 
про гра ма, сло га ни те и ико но гра фи ја
та од кам па ња та на оваа ма ла пар ти ја 
без одо бре ние ги ко ри сти нај го ле ма та 
опо зи ци ска пар ти ја во Ма ке до ни ја. Но, 
не го ва та шо ки ра ност не бе ше тол ку 
по ра ди др ска та краж ба на нив ни от ин
те ле кту а лен труд, ту ку по ра ди фак тот 
де ка пар ти ја та што ја про мо ви ра нив

на та про гра ма во Ма ке до ни ја не ма ама 
баш ни ка ква иде о ло шка слич ност со 
авто ри те на про гра ма та и се стре ми 
кон ди ја ме трал но спро тив ни вред но
сти. Со дру ги збо ро ви, Зо ран За ев во 
мо мен тот им „про да ва“ на ма ке дон ски
те гра ѓа ни „план за жи вот“ над вор од 
НА ТО и од ЕУ, ка ков што го за мис ли ле 
чле но ви те на Две ри. Всуш ност, оваа 
срп ска дес ни чар ска пар ти ја се за ла га за 
по ли ти ка во ко ја од лу ки те се до не су ва
ат во ин те рес на гра ѓа ни те на Ср би ја, а 
не во ин те рес на Бри сел или на Ва шин
гтон, или на кои би ло стран ски цен три. 
За раз ли ка од СДСМ, Две ри се за ла га 
за за шти та на до маш ни те ин те ре си и 
во ни кој слу чај не одо бру ва зем ја та да 
би де пре пу ште на на стран ци те. Во исто 
вре ме, ја гле да ат Ср би ја ка ко зем ја во 
ко ја цен та рот на вни ма ни е то ќе би де 
ста вен на за чу ву ва ње на вред но сти те 
на тра ди ци о нал но то се мејс тво, а не 
на про мо ви ра ње на ЛГБТ за ед ни ца та. 
Па ра до ксот е во тоа што овие две пар
тии не ма ат ни ка ква до пир на точ ка, а, 
се пак, ну дат исти ре ше ни ја за по до бар 
жи вот! И по крај ва ква та не о бич на си
ту а ци ја, од Две ри ре ши ја да им по да дат 

ра ка на „при ја те ли те“ во Ма ке до ни ја и 
го по ви каа ра ко водс тво то на СДСМ на 
со ра бо тка. Се раз би ра, под еден ус лов, 
ако овие ту ка до ка жат де ка ги де лат 
исти те вред но сти. Ако го сто ри тоа За
ев, му ве ти ја де ка след на та кам па ња 
ќе ја до бие бесп лат но! Па За ев, ти си 
на по тег се га! Си те зна е ме де ка имаш 
ла стик кич ма и де ка мо жеш да сме ниш 
не са мо став, ту ку и це ла пар ти ска иде
о ло ги ја во рок од ед на ми ну та.

Нас про ти се и рот што му го фа тив ме на 
За ев за тоа што се а чи те на ска па маг ла 
„де бе ло го за кр пи ле“ за не што што мо
жел сам да го нај де на ин тер нет и нас
про ти ис ме ва ње то на нес по соб но ста 
на нај го ле ма та опо зи ци ски пар ти ја во 
Ма ке до ни ја да смис ли сво ја кам па ња, 
чле но ви те на Две ри ис пра ти ја се ри оз
на по ра ка до ма ке дон ски те гра ѓа ни во 
ко ја ги пре ду пре ди ја гла са чи те да не 
доз во лат да би дат жр тви на по ли тич ка 
из ма ма. За крај ме ис пра ти ја со на деж 
де ка „на из бо ри те ќе по бе ди Ма ке до
ни ја“, со што по ка жаа по го ле ма свест за 
си ту а ци ја та во Ма ке до ни ја од це ла та 
ма ке дон ска опо зи ци ја за ед но. �
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Заев нуди распад на државата,  
а не нов живот
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СДСМ НИ ЈА ПРЕЗЕЛ КАМПАЊАТА 
„ЗА ЖИВОТ ВО СРБИЈА“

Разговараше |  Наум Стоилковски
Фото |  Александар Ивановски

Можам да им порачам на граѓаните на Македонија да гледаат за што се залага 
политичката организација. Ако тие имаат ваква кампања и се залагаат за исто за 
што се залага Двери, апсолутно ќе им ја подаревме целата кампања, но ако е тоа 
политичка партија која посакува, на пример, влез на Македонија во НАТО, брз 
влез во ЕУ, губење на суверенитетот во Македонија, ние знаеме каков проблем 
има Македонија на внатрешен план... апсолутно би наишле на наша осуда,  
вели Ного во интервју за „Република“

Срѓан ного, Двери ИНТЕРВЈУ

Срѓан Ного, млад политичар 
на српската политичка сцена, 
втор човек во пратеничката 

група Двери во српскиот парла
мент, остана вчудовиден кога ги 
виде фотографиите со кореогра
фијата на митинзите на СДСМ. 
Се изненади на проспектите, ре
кламниот материјал  пенкалата 
и запалките  што ги изработи 
СДСМ за оваа изборна кампања. 
Ги препозна и бојата, и стилот на 
буквите, и знаците, а препозна и 
дел од платформата. Тој мислеше 
дека го прашуваме за програмата 
на Двери од Србија, а не дека ци
тираме од програмата на СДСМ 
од Македонија. Ние сме млада 
партија, вели во интервјуто за 
„република“, немавме средства 
за стратези, па во 2012 година се 
осмисливме и изработивме сами. 
Тоа што особено го погоди е фак
тот дека сиот труд на овие млади 
традиционалисти и антиглобали
сти завршил во рацете на прогло
балистичките чеда на Сорос.

Во недела на 11-ти декември, кога ќе бидеш исправен пред одлуката кому да го дадеш 
твојот глас, кому да ја довериш иднината на твоето семејство и иднината на Македонија, 
потсети се кој создаваше, носеше странски инвестиции, отвораше нови работни места и 
решаваше реални проблеми на граѓаните, додека други се занимаваа со деструкција, 
конфликтност, учествувајќи во сценарија за дестабилизација и редефинирање на 
државата. 

Со заокружување на бројот 1, гласаш за реални и остварливи проекти за работа, 
сигурност и напредок, гласаш за ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија.  
Ова е едноставен избор. Ти знаеш што е подобро, за тебе, за Македонија.

КОАЛИЦИЈА ЗА
ПОДОБРА МАКЕДОНИЈА

1
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� Кои се Двери на српската 
политичка сцена, за што се 
залагаат?
ного:  Двери се една студент
ска идеја на белградскиот 
универзитет, замислена како 
студентска организација со 
студентски весник, па органи
затор на голем број трибини, 
па продолжи како невладина 
организација која беше актив
на долги години во Србија и во 
дијаспората. Потоа прерасна 
во социјално политичко дви
жење, а пред една година ста
на политичка партија. Имаме 
седум пратеници во актуелни
от Парламент и веројатно сме 
најорганизирана и најжестока 
опозиција сега. Секако, Двери 

е една голема новина и големо 
освежување на српската поли
тичка сцена откако 26 години 
гледаме едни те исти лица.

�  Каде сте позиционирани во 
политиката? Двери е лево од 
центарот, центар или десно 
од центарот?
ного: Мислам дека политич
ките партии се делат на оние 
што се интернационални и 
служат на интересите на меѓу
народниот капитал и на оние 
што се борат за зачувување 
на националниот идентитет 
и суверенитет, како и за бла
госостојба на граѓаните на 
своите матични држави. Ако 
последните 20 години бевме 

сведоци на апсолутно доми
нантна позиција на оние што 
ја застапуваа позицијата на 
глобалната моќ, во последно 
време се случува голем контра
удар, би рекол контрареволу
ција, од сите национални сили 
и сега борбата за национален 
суверенитет и за одбрана на 
достоинството на граѓаните на 
матичните држави е актуелен 
светски тренд. Почнувајќи од 
Доналд Трамп во САД, до низа 
европски држави, почнувајќи 
со „Брегзит“ во Велика Брита
нија, сега во недела се надевам 
на победа на господинот Хофер 
во Австрија, па до низа други 
држави, Франција, Италија...

�  ваша боја е црвената, што 
претставува таа?
ного: Двери се залага за една 
спротивна политика, за поли
тика во која одлуките се доне
суваат во интерес на граѓаните 
на Србија, а не во интерес на 
Брисел, Вашингтон или на кои 
било странски центри. Ние тре
ба да го заштитиме домашниот 
интерес, а не својата земја да ја 
препуштиме на странците. И 
тоа е една основна разлика која 
нѐ дели од сиот политички сек
тор. Втората работа е дека некој 
треба да одговара за сѐ што ни 
се случило во овие 16 години, а 
досега никој не одговарал, ни
кој не е осуден за сѐ што прежи
веавме  оваа транзиција, при
ватизација, нашата економија 
е уништена, некои енормно се 
збогатија, а народот осирома
ши. Тоа нема да мине така. Тоа 
ни се двата основни столба од 

каде што произлегува сѐ друго. 
Но, она по што се најпрепознат
ливи Двери е семејството. Ние 
мислиме дека целото општест
во може да се преуреди преку 
семејниот модел на општест
во. За секое прашање за кое се 
дебатира, ние ќе гледаме како 
тоа влијае на семејството, дали 
биле работни односи  како тоа 
влијае на семејството; економ
ски развој  супер, но каде е се
мејството; или донесување ка
ков било закон  ајде да видиме 
како тоа влијае на семејството. 
Значи, правниот стандард на 
семејството мора да биде поста
вен на највисокиот пиедестал. 

�  Зошто црвена боја? 
ного: Ние тоа го викаме бордо, 
богородична боја. Тоа е една 
убава боја, која ги отсликува 
топлината и љубовта што ги 
чувствуваме за овој народ и за 
српската држава. Па, мислиме 
дека оди најдобро со Двери (ол
тарски врати, н.з.), некаде од 
основањето сме врзани за таа 
боја. Нас често нѐ поврзуваат 
за екстремно десно, слушам и 
во Македонија секогаш ставаат 
десничарско движење Двери. 
Ние имаме еден јасен систем и 
корпус на вредности, но наше
то десно не е исто што и десно 
во Европа, иако и тоа е многу 
добро и јас го поддржувам. 

�  една ваква платформа мора 
да се направи како програма 
и да се направи кампања. Кој 
ја изработи вашата програма, 
користевте ли услуги, марке-
тиншки агенции, кој ја осмисли 
и изработи вашата кампања?
ного: Ние бевме млади луѓе 
кога во 2012 година решивме да 

излеземе на избори, тогаш изле
говме и без политичка партија. 
И, има еден виц... „што знае дете 
што се 200 килограми“..., ние не

нам никој не ни даваше шанса, 
сите нѐ потценуваа.

�  Користевте ли маркетинш-
ки агенции?
ного: Не, никогаш, немавме 
средства, пари, а ниту, пак, 
сакавме. Ние верувавме, ми
слевме дека политиката е 
нешто автентично, наше.

�  Дали ја презедовте од нека-
де, дали ја видовте некаде, 
ви се допадна, па ја зедовте? 
Прашувам во однос на кам-
пања, програма, настап?
ного: Целата програма ја ра
ботеше врвот на Двери, било 
да се функционери, било да се 

ЕКСКЛУЗИВНО ВО
ГТЦ СКОПЈЕ

SLIM 7
НАЈТЕНКАТА ЛУКСУЗНА
ЗАПАЛКА ВО СВЕТОТ

ИНТЕРВЈУ

мавме претстава што значи тоа, 
па затоа така влетавме. Имавме 
волја, елан и енергија и сакав
ме да вложиме сѐ од себе во тоа, 
па без пари, без организација, 
без воопшто познавање како 
функционира тој систем, ние 
влетавме во политичка арена. 
И направивме еден бум бидејќи 

од стручниот совет. Апсолутно, 
тоа е наша автентична програма 
создадена со помош на неколку
мина други што ги делат нашите 
идеи, а кои се од други различни 
„светови“, режисери, сниматели, 
продуценти, но не се занимаваат 
со политика или, пак, работеле 
во политички маркетиншки 
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агенции, кои помагаа во некои 
сегменти. Секако, ние ги немаме 
сите технички знаења. Така што, 
севкупната кампања, од паро
лите до дизајнот, решението за 
дизајнот, па до видеоспотовите 
и пораките што се испраќаат се 
комплетни наши. Никогаш не
мавме агенција од две причини: 
немавме средства и пари. 

�  Ќе ве прашам за дел од 
програмата, дали се ваши 
барања: реформа во јавниот 
сектор; слобода на медиумите; 
утврдување на вистината за 
изборни кражби; промена на 
изборното законодавство; те-
мелна реформа на здравстве-
ниот систем; отпуштање на 
партиските кадри од јавната 
администрација; реформа на 
платите и на пензиите; уки-
нување на радиодифузната 
такса; здравство за сите...? 
ного: 80 проценти се совпаѓа.

�  Што ќе кажете за рекламни-
от материјал од кампањата 
на СДСМ, нивните летоци?
ного: Идентично... И нашата 
кампања во 2012 година беше 
„За живот“. Има и дел од избо
рите во 2016 година. Исто е. 
Идентична е и заднината. Мо
жеби малку поинаков облик, 
нашиот знак е малку поина
ков, но истото е, и линијата и 
сѐ. Ова, дефинитивно, е дизајн 
кој личи на нашиот дизајн. И 
изборот на фотографии е инте
ресен. Морам да признаам дека 
и ние имавме вакви летоци.

�  Дали се држат транспарен-
ти со пораки зад говорници-
те на вашите митинзи?
ного: Да, го имаше тоа. Навис
тина некој ја гледал нашата кам
пања. Инаку, нашата кампања, 
особено на интернет, и во 2012 
и во 2016 година е прогласувана 
за најиновативна и најдобра би
дејќи успеавме со најмалку пари 
да дадеме најдобри резултати. И 
многу бевме креативни, тоа сите 
ни го признаваа.

�  Значи, ова е ваш интелек-
туален имот?
ного: Апсолутно. Не знам дали 
може да се повикуваме дека е 
авторско дело, но апсолутно е 

наш производ и нешто што ори
гинално го смисливме и што ние 
единствено го искористивме.

�  Сметате ли дека една се-
риозна партија која цели 
за освојување на власта, би 
настапила на избори со пре-
земена изборна кампања и 
со преземена кореографија 
од соседството?
ного: Тоа бара комплексен од
говор. Некому, да речеме, му се 
допадне кампањата на Путин 
во Русија, па да ја примени во 
Србија или на Трамп во САД, 
па да ја примени во Србија. Раз
бирливо е да се земаат идеи. 
Но, баш целата кампања дали 
е прифатлива... можеби затоа 
што сме соседни држави, со ист 
менталитет, ист темперамент, 
па може да биде употреблива, 
но многу, многу внимателно. Јас 
не знам дали тие знаеле дека 
има ваква кампања во Србија. 
Можеби не знаеле или знаел 
само тој што им ја презентирал, 
но тоа е прашање за некој во 
Македонија кој ја користи оваа 
кампања, не за нас. Ние веројат
но тоа не би го практикувале.

�  Дали знаете кои се иван 
Бендер и Милјан Шчекиќ? 
или маркетиншката аген-
ција „раскин енд Хант“?
ного: Не, но дознавам од вас. 
Дефинитивно ќе се распрашам 
да видам кои се тие луѓе. Инте
ресно, ако тие луѓе се автори 
на оваа кампања, веројатно ја 
виделе кај нас на избори, им 
се допаднала и одлучиле да ја 
искористат. Сметале дека некој 
не ја видел. Знаете, за Вучиќ и 
за Тадиќ работеше една изра
елска агенција, работи многу 
во регионот, или Американци, 
веројатно сте слушнале, но тоа 
веќе е видено. Работел тука, па 
ја модификувал и префрлил во 
Црна Гора, па трета, четврта... 
Ние бевме еден вид нова, ино
вативна герила во таа смисла, 
но сега колку е тоа употребли
во во варијанта на македонско
то општество, не знам.

�  ако се работи за партија 
која се залага за брз влез 
во еУ и во наТо, партија 
која ги надминува семејни-

те вредности и се залага за 
ЛгБТ заедници, ако станува 
збор за партија наследник 
на Комунистичката партија 
на Македонија, сметате ли 
дека има поврзаност меѓу 
вашата платформа и нивна-
та? Дали вие, можеби, би ја 
презеле нивната програма 
и кампања?
ного: Никаква поврзаност... 
Тоа е суштинска спротивност, 
ние се бориме против сѐ за што 
се залагаат тие. Против НАТО, 
против ЕУ. Ја сакаме Европа и 
европските нации, ние сме ев
ропски народ, но Европската 
Унија е лошо решение, тоа го 
покажаа и европските граѓани 
и ЕУ е минато. Како некој може 
да ни раскажува за ЕУ, а не па за 
НАТО или за ЛГБТ, бог да чува.

Ако е така, тогаш тоа е по
литичка измама. Ја презеле 
кампањата, еден дел од по
литичките слогани, а просто 
застапуваат сосема спротив
ни вредности. Мислам дека е 
клучно за кои вредности се 
залагаме. Затоа ние и не са
кавме да земаме маркетиншки 
агенции, затоа што политиката 
се претвори во маркетинг. 

�  има уште една многу инте-
ресна ситуација со тоа колку 

е слична, а колку е различна 
оваа кампања во Македонија 
со вашата. Морам да нагла-
сам дека партиската боја на 
СДСМ во досегашните наста-
пи беше сина, односно тем-
носина, овој пат, за првпат, 
ја менуваат во црвена.
ного: Сега? За оваа кампања? 
Навистина? Многу интересно. 
Тоа е нашата црвена, бордо. 
Сега во кампањата ги корис
тевме боите на српското зна
ме  бела, сина и црвена. Сина 
бидејќи бевме во коалиција 
со Демократската партија на 
Србија, чијашто заштитна боја 
е сина. А, за да не биде само 
црвена и сина, ставивме и бела, 
па добивме симболика со срп
ското знаме.

�  Дали имате шалови, може-
би?
ного: Не, но интересна коин
циденција бидејќи доаѓа зима, 
а ни треба некое средство за да 
се идентификуваме на улица
та, а никој во Србија досега не 
користел шалови, меѓу нас раз
говаравме дека добар штос би 
било да изработиме шалови. 

� Дали, можеби, сега ќе им се 
јавите на колегите од Маке-
донија и ќе им ги побарате 
шалчињата?

ИНТЕРВЈУ
ного: Апсолутно би наишле 
на наша осуда. Ние сочувству
ваме со македонскиот народ и 
знаеме со какви предизвици 
се соочува, знаеме што било 
во минатото или за неодам
нешниот обид да се предиз
вика граничен судир кој би се 
прелил во соседството, случу
вањата во Куманово. Тоа се 
големи безбедносни предиз
вици. Јас сум убеден дека и 
во Србија, и во регионот, и во 
Македонија е во интерес да 
одржиме ред, мир и стабил
ност, како и да имаме стабил
ни власти што би можеле и да 
избалансираат и да го зашти
тат националниот интерес 
на граѓаните што живеат во 
нашите држави. Мислам дека 
ова се последни потези на тој 
систем кој сака да предизви
ка хаос. Ако издржиме уште 
малку, ќе дојде подобро време. 
Искрено се надевам дека ќе го 
направиме гасоводот „Јужен 
поток“, кој уште повеќе ќе нѐ 
спои и ќе нѐ заштити од сите 
надворешни влијанија.

�  Добивате ли порив да се 
јавите во СДСМ и едноставно 
да прашате зошто ја презеле 
кампањата? 
ного: Мислам дека тие треба 
да го расчистат тоа со марке
тиншката агенција. Можеби 
ние треба да се јавиме кај таа 
агенција и да им кажеме: „Па, 
добро бре луѓе, добро сте ги... 
добро сте им наплатиле, се
која чест. Нашето авторско 
дело убаво сте го наплатиле. 
Опасни сте“. А за ова што им 
се случи, веројатно треба да ѝ 
се лутат на таа агенција. И да 
видат колку пари им плати
ле. Бидејќи на луѓето работа 
им било само да копираат од 
интернет. Тоа го можеле и без 
маркетиншка агенција.

�  Може ли на една сериоз-
на партија да ѝ се продаде 
нешто без да се провери што 
ѝ се продава?
ного: Очигледно, излегле 
несериозни, веројатно. Или 
претходно соработувале со 
нив, па имале доверба, прет
поставувам. �

ного: Ете сега, бидејќи ви
довме дека тие користат ша
лови, ние да им ја украдеме 
идејата, да не биде дека тие 
зеле сѐ од нас. (се смее)

�  Дали, можеби, ќе почнете 
некаков процес за презе-
мање на кампањата без пра-
шање? ако е чисто ваша, то-
гаш е интелектуална кражба.
ного: Апсолутно е чисто 
наша. Не знам само дали има 
правна основа за авторско 
дело. Тоа е интересно пра
шање. Во суштина, најдобра 
казна е што јас можам да им 
порачам на граѓаните на Ма
кедонија да гледаат за што се 
залага политичката органи
зација. Ако тие имаат ваква 
кампања и се залагаат за ис
тото за што се залага Двери, 
апсолутно ќе им ја подаревме 
целата кампања, апсолутно ќе 
им помогневме во изборите, 
но ако е тоа политичка партија 
која посакува, на пример, влез 
на Македонија во НАТО, брз 
влез во ЕУ, губење на сувере
нитетот во Македонија, ние 
знаеме каков проблем има Ма
кедонија на внатрешен план...

�  Што ако би ви кажал дека 
се залагаат за воведување 
двојазичност во Македонија?
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С ДСМ ве ќе две го ди ни е во филм во 
кој цел та ап со лут но ги оправ ду
ва средс тва та. Да, очиг ле ден факт 

е де ка пар ти ја та и ли де рот се це лос но 
вле зе ни во при ка ска та на Ни ко ло Ма
ки ја ве ли, а „Вла де те лот“ е суп сти тут за 
За е ви от „Пре ми е рот“.

ра бо тат по дол го од две го ди ни и 
мо ра да се приз нае де ка ова е ед
но од ре тки те по ли ња ка де што 
бе ле жат не ка ков „ус пех“, ако мо
же да се на ре че та ка за кр ву ва ње
то на сопс тве ни от на род. Мо же
би, пак, мо ти ви те за бу де ње то на 
ал бан ски от на ци о на ли зам пре ку 
јав но над да ва ње за дво ја зич ност 
и за фе де ра ли за ци ја, ко ја се по
драз би ра, се са мо влог во ид ни
на та на пар ти ја та, ко ја е свес на 
де ка и на овие из бо ри ќе би де 
ка та стро фа лен гу бит ник. Да ли 
За ев, ре ал но, игра на рас по ло же
ни е то на Ал бан ци те за да пре диз
ви ка проб ле ми за ВМРОДПМНЕ 
во но ва та вла ди на ко а ли ци ја? 
Ло ги ка та е по ве ќе од ед но став
на – со о чен со не ми нов но ста на 
по ра зот на 11 де кем ври, За ев и 
СДСМ ги по ста ву ва ат ос но ви те 
за но ва ет нич ка кри за, про дукт 
на нив ни те не ве ро јат ни по ну ди 
за Ал бан ци те, со кои по по бе да та 
ќе се со о чи ток му ВМРОДПМНЕ. 
Ка ко и се ко гаш, та ка и се га, со ци
јал де мо кра ти те не ги ин те ре си ра 
ште та та што со овие че ко ри ѝ ја 
на не су ва ат на сопс тве на та др жа
ва и на ци ја. Не, за нив е нај бит но 
не ко гаш да се зав ла дее и да се ос
тва ри ели ти стич ки от комп лекс, 

Пишува | Љупчо Цветановски

анализа ГОЛЕМА АЛБАНИЈА ЗАТРОПА НА МАЛА ВРАТА

Фра за та  „цел та ги оправ ду ва средс тва та“  
во СДСМ е за ме не та со „вла ста ја оправ ду ва 
фе де ра ли за ци ја та“. во овој слу чај, ду ри и 
Ма ки ја ве ли би се за цр ве нил и за сра мил, но 
не и За ев, кој не ма ше скру пу ли ни при оце на та 
за гр до то ли це на Ма ке до не цот, ни ту за ви на та 
на сопс тве на та др жа ва во кон сте ла ци ја та со 
„до бри те“ со се ди. Де фи ни тив но, под го твен е 
на сѐ, а не го ви от све тол при мер ги оза ри и 
ли ца та на Ал бан ци те, кои ед вај до че каа и ја 
вмет наа дво ја зич но ста ка ко ус лов за но ва та 
вла да. на стра на, си мул та но со нај а ви те за 
фе де ра ли за ци ја на Ма ке до ни ја, во ти ра на на 
ма ла вра та ни за тро па Го ле ма Ал ба ни ја. А За ев 
во не го ти но из ви ка „но сам жи вот!“ Ше го биј ци
те се пра шаа да ли е во бла же на со стој ба или 
бре мен. По ве ро јат но, ли де рот е са мо сил но 
обре ме нет од ду зи на ан ти на ци о нал ни и 
ан ти др жав ни глу по сти...

Ар но ама, кај на ши те опо зи ци о
не ри, кои го до жи ву ва ат сво е то 
раз не би ту вач ко креш чен до, фра
за та „цел та ги оправ ду ва средс
тва та“ е за ме не та со „вла ста ја 
оправ ду ва фе де ра ли за ци ја та“. 
Отво ра ње то на Пан до ри на та ку
ти ја, ко ја и по крај еви дент но ста 
на по ра зот на СДСМ оди гра уло
га на ка та ли за тор што ги раз
бу ди и отво ри апе ти ти те на ал
бан ски те пар тии, прет ста ву ва 
са мо не ка ков врв на его три пот 
за вр ху шка та на пар ти ја та, ко ја 
и та ка е не ло гич на на пра ви ја и 
окси мо рон ска ели ти стич ка ле
ви ца. По ра ди ли чен бе не фит, на
фа ти ра ни те че да воз љу бе ни во 
зго ле му ва ње на и та ка го ле мо то 
се меј но бо гат ство, глу мат и ле ви
ча ри. Кол ку да се ра бо ти не што, 
не ли, но кај нив не ва жи „кру ша 
под кру ша“, ту ку „ми ни стер под 
су ди ја па ѓа...“ Ве ро јат но, ка ко и 
мно гу па ти до се га, по втор но збо
ру ва ме  за ен дем ска опо зи ци ја, 
единс тве на и уни кат на твор ба, 
ко ја е под го тве на и да ја раз не би
ти и сопс тве на та др жа ва, са мо за 
да го ис пол ни сопс тве ни от сон за 
моќ, власт, тен де ри, ки рии, ста
но ви, па ри... На раз не би ту ва ње 
и по дел ба на сопс тве на та на ци ја 
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кој по сто ја но ги тур ка во не ко
ја но ва, лу да аван ту ра. Сме ни ја 
име, зна ме, а по тоа на пра ви ја и 
те ри то ри јал на по дел ба на др жа
ва та. Со пос лед но то дејс тво од 
2004 го ди на, на си ла, со не ло гич
но спо ју ва ње на не ком па ти бил
ни ру рал ни сре ди ни и оп шти ни 
ја сме ни ја ве ков на та ет нич ка та 
стру кту ра на ма ке дон ски те Стру
га и Ки че во. Ба рем до по те гот на 
СДСМ. Ло гич но то пра ша ње е: Ако 
без срам, пер де и тро шка гри зе ње 
на со ве ста на са мо две го ди ни од 
конф ли ктот мо жеа да го сто рат 
тоа, зо што се га не би спро ве ле и 
дво ја зич ност, фе де ра ли за ци ја и 
што ли не дру го? Да, не кои пра ша
ња, де фи ни тив но, не зас лу жу ва ат 
од го вор. Не за дру го, ту ку би деј ќи 
од го во ри те се по драз би ра ат...

Домино ефектот на 
глупирањето на СДСМ
„Та ка збо ру ва ше За ев“. Ве ро јат но, 
во фил мот на ели ти стич ки те глу
по сти и се којд нев на та прет ста ва 
за се бе со из вр те на, лаж на иден
ти фи ка ци ја со су пер ма ке до не цот 
(по им што за нив е прес ла ба ква
ли фи ка ци ја по ра ди фа ктот што ма
ке дон шти на та и не им зна чи не што 
осо бе но) ва ка би гла се ла би о гра фи
ја та за црп на ти от ли дер, скро е на од 
не кое од Со ро со ви те но ви нар ски 
пер а. Нав ле зе ни во ло ши от филм во 
кој до ми ни ра ма ѓеп са но ста од уба
ви на та на сопс тве но то, кон тра, за 
нив, гр до то ли це на Ма ке до не цот, 
За ев и СДСМ со умис ла го отво ри ја 
па тот на го ле мо ал бан ски те коп не
жи и уто пии.

До де ка во Берн и во Ма ке до ни ја, 
ли де рот ро дум од Мур ти но из
на си ле но им се дод во ру ва ше на 
Ал бан ци те (кои прв пат ги ви дел 
ко га до шол да сту ди ра во Скоп је 
во 1993 го ди на), тие по ве де ни од 
со нот што тој по втор но го раз бу ди 
во нив, бес по го вор но се на до вр
заа на не го ва та не до вет на при ка
ска. Екс прес но, иде ја та на За ев за 
дво ја зич но ста или пр ви от че кор 
кон фе де ра ли за ци ја та ги освои 
ср ца та на ал бан ски те пар тии, па 
таа ста на ин стант ус лов на ДУИ за 
ко а ли ци ра ње со ид ни от парт нер 
(ВМРОДПМНЕ), но и ос но вен дел 
од про гра ма та на ДПА, Али јан са та 
за Ал бан ци те, Бе са и дру ги те фа
кто ри ка ко Ља ма ла ри и дру ги те. 
Ов де не збо ру ва ме за „ефе ктот на 
пе пе ру га та“, ту ку за ефе ктот на За

ев и на не го ви те акти. Би мо же ле 
и не ка ко да ги оправ да те (но не и 
да ги про сти те), ко га би би ле не
про мис ле ни и сти хиј ни, но ов де 
сме све до ци на на ви дум не по вр зан 
план, кој сво ја та до бра ко ор ди ни
ра ност и це ли ги откри ва со се кој 
че кор. Сме на та во СДСМ и из бо рот 
на За ев, тем пи ра но ста на не приз
на ва ње то на из бо ри те во 2014 
го ди на, бој ко тот, про те сти те, на
ме сте ни те пе тар до ид ни „бом би“ 
во 2015 го ди на, фор ми ра ње то на 
ве трот во едра на ре чен СЈО, од ло
жу ва ња та на из бо ри те, стран ска та 
под др шка, па сѐ до дво ја зич но ста и 
фе де ра ли за ци ја та да ва ат по и на ква 
сли ка од таа сти хиј на та пред ед на 
го ди на. Це ло е ко га има сѐ, а којз нае 
ко ја е це ло ви то ста на при ка ска та 
и пла нот на СДСМ?

Како „Голема Албанија” 
затропа на „мала врата”  
во Тирана?
Тоа „це ло е ко га има сѐ“, се ри оз но го 
сфа ти ја ток му Ал бан ци те во Ти ра
на, кои по по вод од бе ле жу ва ње на 
Де нот на не за вис но ста на Ал ба ни ја 
та му фор ми раа Уни ја на ал бан ски 
оп шти ни во ре ги о нот. Оваа ин ди
ка тив на „на пра ва“ до би и ин стант 
име – Го ле ма Ал ба ни ја на ма ла 
вра та. Во таа т.н. Уни ја вле гу ва ат 
гра до ви од пет др жа ви  Ал ба ни ја, 
Ма ке до ни ја, Ср би ја, Ко со во и Цр на 
Го ра.  До го во рот го пот пи шаа гра
до на чал ни ци те на Те то во, Ти ра на, 
При шти на, Ул цињ и на Пре ше во. 
Че ме ри ја е во НАТО и ис чез на, но 
ба рем офи ци јал но, цел та на до го
во рот е ме ѓу себ на со ра бо тка во де
лот на кул ту ра та, ур ба низ мот и на 
жи вот на та сре ди на. Се пак, поз на ва
чи те на слу чу ва ња та на Бал ка нот 
стра ху ва ат де ка чи нот ќе има мно гу 
под ла бо ки пос ле ди ци, ка ко и де ка 
се сов па ѓа со прок ла ми ра ни те идеи 
на ли де рот на СДСМ. Про це ни те на 
поз на ва чи те се де ка фе де ра ли за

ци ја или кан то ни за ци ја на др жа ва
та, чи е што име до пол ни тел но ќе се 
одре ду ва, има три фа зи, кои етап но 
ќе се во ве ду ва ат во след ни те не кол ку 
го ди ни. Со пр ва та фа за е оп фа те но 
во ве ду ва ње це лос на дво ја зич ност 
на це ла та те ри то ри ја на Ма ке до ни ја, 
пред сѐ во без бед нос ни от се ктор и во 
ин сти ту ци и те, во по ли ци ја та и во ар
ми ја та. Во вто ра та фа за е пред ви де на 
по дел ба на др жа ва та по фе де рал ни 
еди ни ци, од нос но раз ви ва ње на оп
шти ни те во „по на пре ден си стем на 
са мо у пра ву ва ње“. Тре та та фа за од 
рас па дот на др жа ва та е от це пу ва
ње на де ло ви пре ку ло кал ни ре фе
рен ду ми на шест кан то ни и нив но 
спо ју ва ње кон со сед ни др жа ви. Да
ли и иде ја та за дво ја зич ност на За
ев ка ко „ин тро“ за про гра ми ра на та 
ни за слу чу ва ња не е тол ку но ва и 
да ли те ре нот за ова сце на рио, ре
ал но, не се под го тву ва ве ќе по дол го 
вре ме? Во ин терв ју то на „Ве чер“ со 
Му са Ља ма ла ри од ал бан ска та ди
јас по ра, кој го гле да За ев ка ко иден 
пре ми ер, пра шан да ли се сог ла су ва со 
не го ви те ста во ви за дво ја зич ност и 
за фе де ра ли за ци ја, ве ли:  – Тој ре че 
де ка са ка Ма ке до ни ја да би де ка
ко Швај ца ри ја. ние од ал бан ска та 
ди јас по ра има ме ус ло ви, еден од 
ус ло ви те е Ма ке до ни ја ка ко др жа
ва да го сме ни име то, не се проб лем 
ал бан ци те. Ус ло вот да го сме ни те 
име то не е са мо од ал бан ци те, тој 
ус лов е од наТо и од гр ци ја. ако са
ка ме да ја из гра ди ме оваа др жа ва, 
тре ба си те да гле да ме во ид ни на та, 
а не во ми на то то. Ко га збо ру вам за 
дво ја зич ност и за фе де ра ли за ци ја 
пра шу вам: ви пре чи ли Ма ке до ни
ја да би де ка ко Бел ги ја? Ме не не 
ми пре чи, ап со лут но.

Да, Му са, проб ле мот е што ова се ри
оз но им пре чи на Ма ке дон ци те, но и 
на Тур ци те, Ср би те, Ро ми те, Бош ња
ци те, Егип ќа ни те, Вла си те и на ред 
дру ги. Ток му за ова, во тек стот нас
ло вен ка ко „Ние ДРУГИТЕ“, мр Ѓу лен 
Емин за „Днев ник“ на пи ша:  „Да ли 
ли де рот на СДСМ при про мо ви ра ње
то на иде ја та за дво ја зич ност ба рем 
ед наш по мис лил на до сто инс тво то, 
на на ци о нал ни те и чо веч ки чув ства 
на ДРУГИТЕ, кои не ка ко при фа ти
ја, ба рем спо ред Уста вот, да би дат 
рам но прав ни гра ѓа ни на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја, а фа ктич ки да жи ве ат 
во би на ци о нал на др жа ва ка ко гра
ѓа ни од ТРЕТ ред би деј ќи пр ви те два 
ре да се ве ќе за фа те ни. И по крај ши
ро ко гра до ста на ДРУГИТЕ, се пак тоа 
чув ство е фру стри рач ко“.

Уставна какофонија  
во опозицијата
„За ев знае и ме ѓу на род на та за ед ни
ца знае де ка Ма ке до ни ја е нај го лем 
проб лем на Бал ка нот! За тоа, За ев ќе 
ја спои За пад на Ма ке до ни ја кон ал
ба ни ја! По ма ла Ма ке до ни ја – по мал 
проб лем на Бал ка нот!“ ова  е из ја ва та 
на глав ни от лик од стри пот „Црп на
ти те“, кои се којд нев но се потс ме ва ат 
со дејс тву ва ња та на по ли ти ча ри те во 
др жа ва та.

Че сто, не по ту ѓа ви на, ли де рот на 
СДСМ (спо ред кој „ри ба та смр ди од 
опа шка та“ и  „со си ла на чо век мо
жеш да му да деш, не и да му зе меш“) 
е инс пи ра ци ја за до бар ху мор и са ти ра. 
Не са мо по ра ди не го ва та ка тад нев
на лап сус лин гва ма ѓеп са ност, ту ку 
и по ра ди по сто ја но то ре те ри ра ње од 
ка жа но то. Не са мо кај не го, ту ку и во 
вр ху шка та. За не ко ор ди ни ра но ста 
на не ин вен тив на та пар ти ја, ко ја по 
во ста но ве ни от прин цип на Ре сав ска
та шко ла се га ко ри сти про гра ма на 
срп ски те дес ни чар ски ра ди ка ли „Две
ри“, а прет ход но упо тре би не ус пеш на 
„Ша ре на ре во лу ци ја“ од БиХ, збо ру ва 
и ка ко фо ни ја та во пар ти ја та. Та ка ве

чер та на 24.11.2016 го ди на, уште пред 
да пад нат во по гу бен тра ор и бе свест 
од на ста пот на Се ба сти јан Курц, ли
де рот За ев и дес на та ра ка, но си тел, 
тех нич ки ми ни стер и ге не ра лен се
кре тар Спа сов ски се нај доа на со се ма 
раз лич на бра но ва дол жи на. До де ка 
За ев на очај но по се те ни от ми тинг ги 
убе ду ва ше те тов ци де ка не ма шан си 
да се чеп ка во Уста вот, Спа сов ски на 
70 ки ло ме три во Ку ма но во си ка жа 
де ка ќе го отво ре ле исти от тој Устав, 
ама не за дво ја зич но ста?! Уште еден 
до каз де ка за оваа пар ти ја Уста вот не е 
бе де мот што ја бра ни др жав но ста, ту ку 
аморф на ма са, ко ја мо же и тре ба да се 
об ли ку ва спо ред днев ни те по тре би на 
вр ху шка та. Исто вре ме но, исти от тој 

За ев во Не го ти но из ја ви: „но сам жи
вот!“ Се кој нор ма лен со тро шка ху мор 
во се бе би ре кол де ка ли де рот ѝ открил 
на јав но ста де ка е во бла же на со стој ба, 
од нос но де ка е бре мен. Не воз мож но, 
би деј ќи не е Швар це не гер, иа ко по ра ди 
гла со ви ни ту ова дејс тво не се иск лу
чу ва. Проб ле мот е во фрој дов ски от 
комп лекс и што тој не е бре мен, ту ку 
обре ме нет со си те ан ти на ци о нал ни и 
ан ти др жав ни глу по сти што ги спро
ве де во ми на ти от пер и од. На стра на, 
го ле ми на та и рас те ње то на бре ме то 
го ди кти ра раз вр ска та што сле ду ва за 
са мо не кол ку де на, а си те од на пред го 
зна ат ре зул та тот. Да, ќе би де ма шко, 
Ма ке до нец со не ко пи ра на про гра ма и 
со јас ни на ци о нал ни ста во ви... 

анализа
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Са мо во Ма ке до ни ја има 
ди ле ми за ре зул та ти те  
од из бо ри те

КОЛУМНА

Пишува |  Го ран Мо ми ро ски

При стиг ну ва ње то на ед на од нај го ле ми те дип ло мат ски ѕвез ди во 
Европ ска та уни ја, ав стри ски от ми ни стер за над во реш ни ра бо ти, пре
диз ви ка сил ни ре ак ции во ма ке дон ска та јав ност. За дел од гра ѓа
ни те и за ВМРОДПМНЕ се ра бо ти за искре на и важ на под др шка од 
се стрин ска та пар ти ја и од Ав стри ја, ко ја ја прет ста ву ва Се ба сти јан 
Курц, а за опо зи ци ја та се ра бо ти за не при ме рен че кор на ав стри ски
от дип ло мат кој не сме ел да дој де во Ма ке до ни ја за да ја под др жи 
вла де јач ка та пар ти ја. Со ог лед на деп ла си ра ни те те зи на опо зи ци
ја та, де ка се ра бо ти за ме ѓу на род на ко руп ци ја и де ка це ли от свет 
тре ба да е про тив ВМРОДПМНЕ са мо за тоа што е на власт це ла 
де це ни ја, во овој кон текст се по важ ни ви стин ски те при чи ни зо што 
ав стри ски от ми ни стер отво ре но за ста на зад ВМРОДПМНЕ

СТран ци Те Се СвеС ни За раС По Ло же ни е То на на ро ДоТ

Тие што ја сле дат европ ска та 
по ли тич ка сце на вни ма тел
но и тие што ги зна ат автен

тич ни те дип ло мат ски ме ха низ
ми пре ку кои „стара та Евро па“ 
ги ка на ли зи ра сво и те ин те ре си 
и го на мет ну ва сво е то вли ја ние 
во раз лич ни европ ски ре ги о ни 
или др жа ви, зна ат де ка Ав стри
ја е та ка на ре чен „про кси“ или 
ин ди ре ктен прет став ник на ЕУ 
во ре ги о нот, кој не е фор мал но 
наз на чен. Са мо по ли тич ки ди ле
тан ти мо жат да твр дат де ка до
а ѓа ње то и под др шка та на Курц 
на ми тин гот на ВМРОДПМНЕ е 
са мо не го ва лич на жел ба и на ме
ра и де ка најм ла ди от европ ски 
ми ни стер за над во реш ни ра бо ти 
при стиг нал во Скоп је без изим 
од го ле ми те игра чи во ЕУ. Зар не
кој мо же да по мис ли де ка Курц, 
кој ста на шеф на дип ло ма ти ја та 
на 27 го ди ни, а се га има 30 го ди
ни, са ка ка ри е ра та да му трае 
са мо еден ман дат, што си гур но 
ќе се слу чи до кол ку тој оди про
тив оста на ти те европ ски ли де ри 
и во Ма ке до ни ја дој де за тоа што 
на не го ви от ко ле га Ни ко ла По
по ски му е по треб на се стрин ска 
по мош во рам ки те на европ ска
та дес ни ца. Ка кви скри е ни по ра
ки ни до не се Курц, кој во Скоп је 
дој де со здрав стве ни проб ле ми 
(ви со ка тем пе ра ту ра и ма ла кса
ност), освен јас на та под др шка за 
ВМРОДПМНЕ иска жа на јав но од 
сце на та на пар ти ски от ми тинг. 

КОАЛИЦИЈА ЗА
ПОДОБРА МАКЕДОНИЈА

На овие избори секој носи одлука по две 
основи.

Прво, ова е одлука за тебе. 

За тоа кој ќе ти овозможи подобар живот 
тебе и на твоето семејство. Кој има подобра 
програма со конкретни мерки, програма што 
е реална и нуди решенија на твоите 
секојдневни проблеми и за која знаеш дека 
со сигурност ќе ја реализира. 

Кој ќе работи попосветено и ќе отвори 
можности и ти да работиш? Со кого ти и 
твоите сте посигурни дека нема да ве остави 
на цедило? На кого може да се потпрете? Кој 
е поработлив и кој ќе ја движи државата 
напред?

И второ, овие избори се и еден вид друга 
одлука.

Одлука за Македонија. За Македонија која не 
потклекнува пред уцени и сценарија. 
Македонија која е силна и нема да дозволи 
да ја држат под постојана тензија, да ја 
редефинираат и променат на полошо или пак 
да си поигруваат со неа и со извесноста на 
нејзината иднина, со нејзиниот суверенитет и 
државност. Македонија која сака да оди 
напред верувајќи во сопствените капацитети 
и вредности.

Македонија во која живее горд и 
достоинствен народ, кој е мудар и многу 

добро знае да препознае што се случуваше 
сиот изминат период и народ кој никој не 
смее да го потценува. Силата на нашиот 
народ ни даваше и нам сила да истраеме и да 
бидеме подобри, убедени дека народот знае 
каква иднина посакува за себе и кој може да 
му обезбеди таква иднина.

Иднина на развиена економија, подобар 
стандард, нови работни места, фокусирање и 
решавање на реалните проблеми на луѓето. 
Затоа што суштината и смислата на 
делувањето на сите политичари е подобар 
живот за граѓаните, повеќе можности, 
подобра економија и љубов кон татковината.

Ние знаеме кои се очекувањата од нас. 
Веруваме во тебе и веруваме во Македонија. 
Тука сме да ги штитиме твоите интереси. 
Време е Македонија да продолжи да оди 
напред! Доста беше криза! Доста ја влечеа 
државата надолу! Време е да се остави 
конфликтноста и поделеноста зад нас и да 
продолжиме напред со силно темпо!

Заради сево ова, заради нашата верба во 
тебе, заради твојата љубов кон Македонија и 
твојот избор за тоа кој може да направи 
повеќе за тебе и твоето семејство и со кого 
ќе бидеш посигурен дека нема да те 
изневери, ние сме убедени дека знаеш што е 
подобро за тебе, за Македонија.

ИЗБЕРИ ГО ПОДОБРОТО,
ЗА ТЕБЕ И ЗА МАКЕДОНИЈА
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КОЛУМНА
Пр во, по ра ка та де ка на Европ
ска та уни ја и на Ав стри ја им е 
по треб на ста бил на Ма ке до ни
ја со функ ци о нал ни си сте ми за 
вна треш на и гра нич на без бед
ност и де ка тоа во мо мен тов 
мо же да се га ран ти ра са мо ако 
ВМРОДПМНЕ оста не на власт. 

Вто ра та по ра ка е де ка ма ке дон
ска та по ли тич ка кри за, кол ку 
и да е те шка и мач на гле да но 
од ма ке дон ски ас пект, се пак во 
рам ки на Европ ска та уни ја е ми
нор на и то тал но не важ на ако се 
зе мат пред вид оста на ти те проб
ле ми што ја ма чат ЕУ, ка ко за ми
ну ва ње то на Ве ли ка Бри та ни ја, 
из бо рот на Трамп за пре тсе да
тел на САД и, пред сѐ, ла тент на
та бе гал ска кри за, во тие рам ки 
и про це сот на ис ла ми за ци ја на 
За па дот и следс тве но на тоа 
сѐ по го ле ма та по пу лар ност на 
ек стрем на та дес ни ца. Курц на 
ма ке дон ска та јав ност ѝ по ра ча 
де ка Ма ке до ни ја тре ба да го по
чи ту ва гла сот на на ро дот, тре ба 
да ги по чи ту ва де мо крат ски те 
стан дар ди, да ги по чи ту ва чо ве
ко ви те пра ва, но, пред сѐ, да ги 
по чи ту ва европ ски те ин те ре си, 
а тие во мо мен тов се Ма ке до ни
ја без се ри оз ни по тре си. Мо же
би нај важ на та по ра ка што ни ја 
ис пра ти ја ше фот на ав стри ска та 
дип ло ма ти ја и не го ви те европ
ски мен то ри е де ка има ат јас на 
прет ста ва за тоа кој ќе по бе ди 
на из бо ри те на 11 де кем ври. 
Ни кој не тре ба да се сом не ва 
де ка член ки те на ЕУ ги не ма ат 
ре зул та ти те од ан ке ти те , па ду
ри и де ка не кои од нив са ми те 
на ра ча ле не при страс на и об је
ктив на ан ке та. Со па ри те што ги 
да ва ат во нев ла ди ни от се ктор, 
спро ве ду ва ње на ед на про фе
си о нал на ан ке та не е ни ка ков 
проб лем, ни ту е проб лем да се 
сфа ти ка де оди рас по ло же ни е то 
на гра ѓа ни те. Ни ту Курц ни ту 
кој би ло се ри о зен европ ски по
ли ти чар не би си доз во лил да 
се ка чи на сце на на ми тинг на 
не ко ја се стрин ска или брат ска 
пар ти ја ако е све сен де ка таа 
пар ти ја ќе ги за гу би из бо ри те. 
Тоа, свес но или пот свес но, го 
зна ат и во ма ке дон ска та опо
зи ци ја и за тоа вед наш поч наа 
при каз ни те за „не до вет но ста, 
ко руп тив но ста и бал кан ски те 
ма ни ри“ на ав стри ски от дип

ло мат. Слич на хај ка ви дов ме и 
со ав стри ски от ко ме сар за про
ши ру ва ње во ЕК, Јо ха нес Хан, кој 
бе ше до бар сѐ до де ка ја на па ѓа
ше Вла да та, а штом се оби де да 
би де не у тра лен во ин те рес на 
по бр зо пот пи шу ва ње на До го
во рот од Пр жи но ста на „европ
ски пре дав ник“ и „ко рум пи ран 
вмро вец во ав стри ска ко жа“. ЕУ 
са ка про ве ре ни парт не ри, Курц 
и не го ви те европ ски мен то ри 
зна ат де ка во Ма ке до ни ја и во 
на ред ни те не кол ку го ди ни ќе 
вла дее ВМРОДПМНЕ и де ка и 
ЕУ и неј зи ни те член ки ќе мо ра 
да со ра бо ту ва ат со ад ми ни стра
ци ја та на Гру ев ски и за тоа без 
ни ка кви ди ле ми се по ја ви ја во 
Скоп је. За раз ли ка од прет ход
но ко га Ма ке до ни ја бе ше пос
лед на та дуп ка на шу пел ка та, 
се га ЕУ има ди ре ктен ин те рес 
од ста бил но ста во Ма ке до ни ја 
и не ма да доз во ли ка ква би ло 
слу чај ност да ги на ру ши од но
си те со зем ја та ко ја е на пр ва та 
ли ни ја на „бе гал ски от фронт“ 
кој сѐ по ве ќе по пу шта на тур ско 
тло, од ка де што до а ѓа ат нај а ви 
за не го во це лос но раз не би ту
ва ње и по че ток на нов ег зо дус 
на ми ли о ни лу ѓе кон Евро па. 
Со Гр ци ја ка ко пр ва преч ка на 
тој ег зо дус, Ма ке до ни ја ста ну ва 
ви стин ска при род на гра ни ца 
не са мо на ЕУ, ту ку и на це ли от 
кон ти нент по ра ди што ни ту Ви
е на, ни ту Бри сел, ни ту Бер лин 
и Па риз не ма да ри зи ку ва ат со 
под др шка на кон фуз ни, сла би 
и не про ве ре ни по ли тич ки си
ли од кои не зна е ме што точ
но мо же да се оче ку ва. Не што 
слич но ка ко што раз мис лу ва и 
обич ни от ма ке дон ски гра ѓа нин. 
Во отсус тво на про ве ре ни ин
фор ма ции за кон та кти те што ги 
на пра вил Курц со сво и те ко ле
ги во ЕУ, мо же ме да по тсе ти ме 
де ка пос лед на та кон фе рен ци ја 
за Бал ка нот што ја ини ци ра ше 
гер ман ска та кан це лар ка Ан ге
ла Мер кел во 2014 го ди на овој 
август се одр жа во Ви е на, а слу
чај но или не во исти от град е 
сме стен и гер ман ски от спе ци
ја лен пра те ник за Ма ке до ни ја, 
Јо ха нес Хајндл, ина ку гер ман ски 
ам ба са дор во Ав стри ја. Во овој 
кон текст мо же да се по тсе ти
ме и на со стој ба та при за тво
ра ње то на гра ни ца та од стра на 
на Ма ке до ни ја пет де на пред 

три важ ни по кра ин ски из бо ри 
во Гер ма ни ја. До де ка Ав стри ја 
јав но ѝ се заб ла го да ри на Ма
ке до ни ја, Гер ма ни ја мол че ше 
и вре ска ше од сре ќа во се бе за 
по те гот на ма ке дон ски те вла

сти пред во де ни од ВМРОДПМ
НЕ. Отво ре но за бла го дар но ста 
кон Ма ке до ни ја про го во ри ја 
по ло ви на го ди на по доц на за 
вре ме на по се та та на ли де рот 
на ВМРОДПМНЕ на Бер лин. 

Стран ци, ан ке ти и по стиз бор ни ком би на ции 
Стран ци те точ но зна ат де ка 
СДСМ ни на сон не мо же да 
дој де во по зи ци ја да фор ми ра 
вла да освен ако ДУИ и ДПА 
до би јат на лог и од би јат да ко
а ли ци ра ат со ВМРОДПМНЕ. 
Но, во тој слу чај и на стран ци
те и на си те дру ги им е јас но 
де ка Ма ке до ни ја ќе вле зе во 
це лос на не ста бил ност, де
лум но по ра ди лу ти на та на 
ДУИ, ко ја е бес на на СДСМ за 
еми ту ва ни те раз го во ри по
ра ди кои Али Ах ме ти за гу би 
огро мен број под др жу ва чи, 
но и по ра ди раз но вид но ста 
на ед на та ква ко а ли ци ја ко ја 
не ма да мо же да го во ри во 
еден глас, ко ја мо же да би де 
ха о тич на во вна треш на та и 
во над во реш на та ко ор ди на
ци ја, но и по ра ди сил на та 
опо зи ци ја ко ја со си гур ност 
не ма да доз во ли ме ну ва ње 
на име то и на иден ти те тот, 
во ве ду ва ње дво ја зич ност или 
ка ков би ло об лик на фе де ра
ли за ци ја, па ма кар таа би ла 
вир ту ел на. Ако во мо мен тов 
ан ке ти те ве лат де ка раз ли ка
та ме ѓу ВМРОДПМНЕ и СДСМ 
е ме ѓу 100 и 150 ил ја ди гла
са, а стран ци те ги има ат тие 
број ки, јас но е де ка фор ми
ра ње то вла де јач ка ко а ли ци
ја ќе би де кр пен про ект без 
ни ка кви сврз ни тки ва и без 
ре а лен ле ги ти ми тет да ја во
ди др жа ва та. Спо ред си те што 
ја сле дат Ма ке до ни ја, ре чи си 
е из вес но де ка тоа ќе пре диз
ви ка ко лапс во мно гу де ло ви 
на си сте мот, од кои стран ци те 
се најм но гу за ин те ре си ра ни 
за кон тро ла на гра ни ца та и 
про дол жу ва ње на ре фор ми
те. Ток му за тоа на сти на ти от 
Курц при стиг на во Скоп је и 
ги шо ки ра ше опо зи ци ски
те ли де ри кои во па ни ка го 
прог ла си ја за „про да ден“ и 
со тоа си нав ле коа но ви не
при ја те ли во ЕУ. Зо што СДСМ 
не мо же да до бие под др шка 

од над вор? СДСМ не мо же да 
оче ку ва под др шка од по го
лем број европ ски вли ја тел ни 
цен три на моќ и ќе про дол жи 
да се шо ки ра од под др шка та 
за ВМРОДПМНЕ сѐ до де ка од 
те мел не ги про ме ни сво ја
та по ли ти ка и ре то ри ка и не 
поч не да би де по сто ја на во 
те зи те. Ед на од кон крет ни те 
при чи ни за не до би ва ње отво
ре на под др шка се га е и чеп ка
ње то во Уста вот и отво ра ње 
на Пан до ри на та ку ти ја во ко ја 
Ма ке до ни ја ги крие сво и те 
ата виз ми од ми на то то. Зар 
За ев по мис лу ва де ка стран
ци те се среќ ни што тој пре ку 
те ле ви зи ја та „21“ нај а ви ме
ну ва ње на Уста вот во гра ѓан
ски, од нос но за уки ну ва ње на 
на ци о нал ни те атри бу ти на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Тоа 
што по доц на на ми тинг ка жа 
де ка не ма да доз во ли ни кој 
да го ме ну ва Уста вот, и за нас 
и за стран ци те изг ле да ка ко 
нес твар но, ка ко збо ро ви на 
чо век со син дром на по де ле
на лич ност кој за се дум де на 
ка жу ва це лос но спро тив ни 
ра бо ти, а тој чо век е пре тен
дент за пре ми ер ско то ме сто. 
Да не се ла же ме де ка стран
ци те се за гри же ни за ма ке
дон ски от иден ти тет и на ци ја 
и за тоа пре ку Курц и дру ги
те свои еми са ри го под др жаа 
ВМРОДПМНЕ, тоа го по ка жаа 
во слу ча јот со Гр ци ја, ту ку се 
за гри же ни де ка иде и те на 
Зо ран За ев, ду ри сфа те ни и 
бе ниг но ка ко пре диз бо рен 
мар ке тинг, мо жат да отво рат 
но ви ка та стро фал ни про це си 
од кои со по мош на ЕУ и на 
САД се спа сив ме од мно гу по
кр ва ва вој на во 2001 го ди на. 
Ток му се га, на пра гот на нај го
ле ми от еми гра ци ски бран во 
мо дер но то вре ме, по го лем од 
лан ски от кој бе ше по го лем од 
ми гра ци и те во Вто ра та свет
ска вој на. �

www.republika.mk18 петок, 2 декември 2016 година www.republika.mk 19петок, 2 декември 2016 година



Скапи 
експерименти, 
господа!

Пишува | м-р Љупчо Пренџов, 
организациски секретар на ГРОМ - 
Граѓанска опција за Македонија

Општествените „триења“ на ма
кедонското политичко поднебје 
некако ни станаа иманентни. 

Деновиве се на врвот. Се разбира, по
ради изборите и актуелните поли
тички кампањи, но никако не стану
ва збор за експлозија, или „големиот 
бум“. Напротив, би рекол дека се некој 
континуитет, или барем никогаш не
завршена приказна. Дали е така, не 
знам, но сенешто ме тера да си споме
нам. Ајде малку фактографија:

Во 2001 година во Република Маке
донија имавме вооружен конфликт 
 класично сценарио од определени 
центри на моќ со цел предизвикување 
конфликтот и долготрајна недоверба 
меѓу Македонците и Албанците како два 
најголеми ентитета во РМ. Државата, за 
среќа, успеа некако да се врати назад 
на политички, но, пред сѐ, на економ
ски план. Вооружениот конфликт во 
тој период резултираше со Рамковен 
договор постигнат меѓу лидерите на то
гашните најголеми политички партии, 
а суштината (гледана од аспект потоа), 
беше вештачко зголемување на процен
тот на етнички Албанци во Република 
Македонија и, се разбира, воведување 
двојазичност во десетици општини во 
државата, како и прекројување на вна
трешните територијални граници.

Меѓутоа, имам чувство дека по овој прв 
чекор инвеститорот на овој проект не 

мирувал целото ова време. Очигледно е 
дека има потреба да се оди чекор пона
таму. И би било крајно наивно да веру
ваме дека „големите стратези“ би се от
кажале на првата пречка, и тоа види од 
кој, од „малата и суверена Македонија“?! 
Така,во 2014 година почна и вториот 
чекор од ова сценарио, а тоа е создавање 
интермакедонски конфликт, чијашто 
крајна цел е сериозно ослабување на 
водечкиот македонски блок, неговото 
раководство, во полза на групацијата 
на помали политички партии од ал
банскиот блок. Со тоа би се довело до 
состојба за редефинирање на Република 
Македонија во секој сегмент од нејзи
ното општествено живеење, промена 
на името, Уставот итн.. За целото ова на 
инвеститорот – „чадорот“ му требаше 
човек што ќе биде релативно крупна 
или барем препознатлива политичка 
фигура, кој ќе има големи амбиции за 
моќ и за пари, а кој во себе ќе нема ни 
трошка етичност, морал и, пред сѐ, па
триотизам. Зоран Заев во прв момент им 
се виде идеален пион за остварување на 
вториот чекор од ова сценарио. Велат 
дека попат добил и една црвена нега
торска линија како „слаб остварувач“, 
но тоа останува да го видиме.

Па така во 2014 година, на денот на 
изборите, во 19 часот, ни соопшти дека 
не ги признава изборните резултати, 
дека се украдени 150.000 гласови од 
страна на власта и дека тој ќе ги бојко
тира институциите на системот. Тие 
исти институции на кои тој толку 
„гладно“ претендира и , што би рекле, 
во кои  „парт тајм“ партиципира и тоа 
со „полни гради“. Сега не зборува за тоа, 
го потпиша избирачкиот список, кој е 
истиот како тој во 2014 година. Чудно 
замолкнување?! И како за сѐ досега, не 
собра ни храброст, ниту доблест, да се 
извини за оваа лага. А можевме ли воо
пшто да го очекуваме тоа? Во меѓувре
ме, ни кажуваше дека не го почитува 
судот, сите судии се корумпирани, пра
тениците и владата се нелегитимни...

Накратко кажано, се обиде да постави 
теза во јавноста дека сите раководители  
на институции и нивни претставници 
се корумпирани, криминалци и слич
но, а дека самите институции, патем 
изградени од  страна на граѓаните на 
Република Македонија, се нефунк
ционални и претставуваат гнезда на 
криминално работење. Како второ,а 
можеби и најсуштинско, се обиде да 
ја делегитимира изборната волја на 
огромното мнозинство на македонски 
граѓани. Сите прашања што ги отвори 
овие две и пол години, се покажаа како 
невистинити, дека не постојат 150.000 
украдени гласови, дека не постојат 
500.000 фантоми во избирачкиот спи
сок и слично. И сега,во изборите, влезе 
„прочитан” од страна на македонските 
граѓани  знаејќи дека копирањето на 
изборната програма од српски поли
тички партии нема да му донесе успех, 
реши да го активира последниот ради
кален адут  пазарење со македонските 
национални интереси и нивно нудење 
на разни страни, без притоа кој било 
да му побара такво нешто. Суицидно, 
очајнички или „морално“, што би рекле.

Овие негови идеи не потекнуваат од вче
ра. Првпат ни ги објави во 2015 година, 
на косовска телевизија, потоа ги ела
борираше уште неколку пати на разни 
портали и средби со граѓани, за на крајот 
да кулминира во Берн – Швајцарија. 
Според нас од ГРОМ, неговата изборна 
кампања таму и заврши, но срамот за 
него и неговите најгласни поддржувачи 
останува и ќе се памети. Ако му беше за 
историјата  во ред е. Влезе!

Ниту еден политичар во овие 70 години 
не сме го слушнале и виделе да истапи 
со олку негативни антидржавни тези 
погубни за Македонецот и за македон
ската држава,култура и традиција, како 
што го направи тоа тој, на средбата со 
албанските иселеници. Што се однесува 
до таа „фамозна средба“, не знам само  
дали средбата му ја подготвувал човекот 

со капчето на глава, кој е претседател на 
здружението на иселеници Албанци и 
кој јавно ѝ кажа на целата македонска 
јавност дека не крие дека се залага за 
федерализација на државата и дека тоа 
лично му го кажал на Зоран Заев. Може
би и самиот Зијадин Села е добро повр
зан со вакви екстремистички структури 
од каде што единствено може да стане 
видлив на македонската политичка сце
на. Некако радикализмот на албанските 
партии како да им е „дежурен адут“ во 
политиката. Да, дури и во 21 век, за жал.

Никој не се осмелил да каже дека Репу
блика Македонија е главниот проблем 
на Балканот, ниту еден Македонец што 
си ја знае историјата на македонскиот 
народ. Што барем малку знае и почитува 
како овој народ дошол до држава, колку 
неправди доживеал за да дојде до свој 
општествен ентитет, колку жртви се да
дени за де се дојде до овој милениумски 
сон за сопствена држава. Сега „се роди“ 
еден политичар, патолошки желен за 
моќ и за власт, кој целиот овој сон го 
релативизира, а целата историја, кул
тура, традиција и, пред сѐ, државноста, 
ги става на „зелена маса“ само и само за 
да стане премиер.

Кога го говореше ова во Берн имав 
чувство дека луѓето таму, додека му 
аплаудираа со широки насмевки и со 
подгреани очекувања, во себе си велеа: 
Па, ние ваков како тебе баравме 70 го
дини. Токму толку години никој не го 
кажал тоа што го заговараа само ради
калните структури во нашите соседни 
држави. Јас сум убеден дека истиот овој 
аплауз ќе го добие доколку говори и 
пред српските владици, бугарските и 
грчките радикали.

За среќа, огромното мнозинство маке
донски граѓани веќе 25 години живеат 
во плурализам, имаат веќе и демократ
ско минато, многу изборни циклуси, 
многу нереализирани ветувања и денес, 
во 2016 година, со помош на плурализ
мот во медиумите, интернетот и техно
лошкиот напредок, можат да ги слушнат 
сите страни, сите понуди и точно даја 
направат разликата.

Затоа сите анкети, покажуваат убедли
ва предност на Коалицијата за подобра 
Македонија, покажуваат дека неопре
делените, кои се едно „тивко мнозин
ство” и кои се пресудни за изборите, 
еднакво сакаат суверена, независна, 

 КОЛУМНА
економски силна, унитарна и, пред сѐ, 
европска Македонија.Тоа е таа „внима
телна публика“, која мери, одмерува, 
слуша и во клучен момент се активира. 
Но, како? Ако одиме според мислата „ 
пред фактите и боговите молчат“, не е 
тешко да претпоставиме дека, на крајот 
од денот, ќе пресудат реалните бројки. 
Да, кампањата е црна, поцрна не може 
да биде, но максимумот што може да се 
постигне со такво „плукање“ е привре
мено да го демотивира гласачкото тело. 
Сепак, говорот на омраза е бумеранг и 
тој со чудесна брзина се враќа на испо
рачателот. Го предвидоа ли  гневните 
овој момент? Значи народот сака перс
пектива, надеж, не омраза. На тенок 
мраз газат „господата“ од СДСМ.

Но, тоа што ќе остане, и за кое ќе мо
жеме за неколку години од дистанца 
да говориме, е дали целиот овој труд, 
вложените пари, енергијата од страна 
на определени центри, а потпомогнати 
од домашни слуги и предавници, било 
психолошко подготвување на Македо
нецот дека двојазичноста, кантониза
цијата или федерализацијата се работи 
што можеме да ги очекуваме во иднина.
Скапи експерименти, господа! �
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Пишува | Никола Србов

Македонската јавност 
веќе навикна по секој 
говор или изјава на 
Зоран Заев да очекува 
демант од центарот за 
комуникации на СДСМ 
или од Заев лично, да 
се дообјасни, не сме го 
разбрале или лошите 
вмровци му го извртеле 
говорот. Ова преминува 
во фолклор, запознавам 
луѓе што го чекаат 
само демантот или 
дообјаснувањето, сѐ со 
цел да не се заморуваат 
дополнително со празни 
зборови, кои подоцна 
некој ќе се обидува  
да ги дообјаснува

На последните митинзи Зо
ран Заев вели дека федера
лизацијата на државата е 

само во главите на „квазипатри
отите“ и на „националистите“. 
А кои се „квазипатриотите“ и 
„националистите“? Тоа сме ти, 
јас, сите ние што со загриженост 
сме ја проследиле изјавата на 
Заев во која објаснува дека ние 

федерализации, тогаш ајде да 
пишуваме слободно и што носат 
таквите чекори, со цел да имаме 
сѐ на маса, па да мериме пред 
гласање.

На страница 188 од „Планот“ 
социјалдемократите запишале 
дека ќе воведат мултикултурно 
образование и дообјасниле што 
планираат: „Првото место каде 
што треба да се градат вред-
ностите на едно заедничко 
општество се детските градин-
ки. Затоа, ќе воведеме елемен-
ти на мултикултурно запоз-
навање за сите деца уште во 

најраната возраст“. Во овој 
„План“ господинот Зоран 
Заев предвидува тој лич
но или неговите најблис

ки соработници да одат 
по градинките и да им 
објаснуваат на дечиња

та, вклучително и на 
тие во јасли, како 
треба да се дружат 
мултикулти. Ајде 
да зборуваме. Вие 

го оставате вашето 
двегодишно детен
це во градинка, до
аѓа чичко Заев и му 
кажува, „дете, мно-
гу ти е патриотско 

друштвово, само со 
Македончиња се 
дружиш, ајде малку 

да шараме, скарај се со Маке-
дончињата и ќе направиме 
ново друштво во кое ќе бидат 
рамноправно застапени и ал-

банчиња, Турчиња, ром  чиња, 
итн. мора да градиме соживот 
од најмала возраст“, или обра
тно, ова ќе му го каже на некое 
Албанче што се дружи само со 
Албанчиња, па ќе мора и тоа да 
шара, да биде „револуционер“ – 
шарен. А како ќе ги воспостави 
Зоран Заев овие „мултикулти“ 
друштвенца на двегодишни деца 
во Источна Македонија каде што 
нема Албанци? Ајде да зборува
ме. Дали тоа значи дека на сила 
ќе донесе Албанци во Кочани, 
Делчево, Виница, Кратово, Беро
во итн. за да може да го спроведе 
својот „план“? 

На истата страна од „Планот“ 
социјалдемократите запиша
ле: „Ќе бидат стимулирани 
проекти за мултикултурно 
дружење и меѓујазична ко-
муникација и во повисоките 
степени на образованието“. Со 
ова Заев ни објаснува дека на
шите деца кога ќе тргнат во 
училиште веќе ќе треба да го 
имаат совладано албанскиот 
јазик, само на таков начин ќе 
можат децата да се дружат „му
лтикултурно“ и „меѓујазично“ 
да комуницираат. Вметнување
то на „меѓујазично“ е лош обид 
да се затскрие намерата и по
ентата на „Планот“.

Ајде да мериме. Со воспоставу
вањето на „мултикулти“ гра
динки и училишта Заев во За
падна Македонија ќе направи 
компактна еднојазична тери
торија. Сите се концентрира
ме кон албанскиот јазик во 
Источна Македонија, но не, не 
е возможно, со планот на Заев, 
Западна Македонија ќе стане 
еднојазична територија во која 
и Македонците уште од најмала 
возраст ќе го учат албански
от јазик и на тој начин ќе им 
се намали шокот при идните 
физички поделби на државата

Соживот не се гради со дирек
тиви и со закони, соживотот 
извира од традицијата и тој 
може да биде нарушен само со 
вештачки конфликт каков што 
создаваше партијата на Зоран 
Заев во 90тите години од ми
натиот век. Истиот тој СДСМ ги 
вложи сите свои ресурси за да 
го минира законот за веронау
ка и за историја на религиите 
во училиштата, кој требаше 
да доведе до самоосознавање, 
осознавање на различниот од 
тебе и до меѓусебно разбирање 
и почит. Агендата што ја спро
ведува Заев сега е уривање на 
сите напори што беа направени 
во минатото, а кои беа во насо
ка на вистинско разбирање и 
почитување меѓу Македонците 
и Албанците.

Обиди се, Заев, да го деманти
раш ова, или испечати нови 
програми, има помалку од десет 
дена до избори. �

Планот за Западна Македонија како еднојазична територија

Албанци > 50%
Македонци > 50%

сме виновни и дека нашата 
вина кон соседите тој ќе ја 
компензирал со растурање 
на Република Македонија. По
следно од Заев беше, „какво 
менување Устав, каква канто
низација, какви бакрачи?“ ова 
„бакрачи“ посебно ме весели, 
но нејсе, во „бакрачи“ изгле
да лежи простор за демантот, 
пак не сме го разбрале. 

Но некои нешта не можат 
тукутака да се демантираат. 
Во „Планот за Македонија“ 
составен од СДСМ јасно си пи
шува што планираат со држа
вата, претпоставувам нема да 
ги повлечат сите програми и 
да ги препечатат на ново, да 
се демантираат. На страница 
164 од „планов“ социјалде
мокративе запишале дека ќе 
извршат реорганизација на 
полицијата, поточно, ќе из
вршат децентрализација на 
полицијата со која голем број 
надлежности ќе бидат пре
несени на локалните власти. 
Настрана што ова води кон 
посебни полиции во држава
та, кои имаат свои региони и 
не одговараат пред центра
лата, колку и да ви изгледа 
пренапумпано, факт е дека 
секој почеток на децентрали
зација во нашите услови за
вршува со разединување, да 
не се навраќам со историјата 

наназад. Во таков случај, само 
за момент замислете, кога се 
случуваше „Диво Насеље“, ако 
полицијата беше децентрали
зирана, како ќе реагираше на 
групата вооружена до заби, вко
пана во кумановската населба, 
со план за дестабилизација и со 
коминике? Дали во таков случај 
единиците за антитероризам, 
кои би тргнале од централата 

вам во второво, ќе ги спречи, 
и нема да бидат виновни тие 
што ќе ги спречат, ќе бидеме ви
новни ние доколку им ја дадеме 
таа можност. Сето ова е прет
поставка, реторички поставено, 
но реално, кога опозициските 
ударни тупаници пишуваат 
ајде да зборуваме слободно за 

искоренат терористички групи 
во Тетовско, дали тамошната 
децентрализирана полиција со 
пренесени надлежности ќе им 
се приклучи на единиците за 
искоренување на терористич
ките групи или ќе ги спречи во 
нивната акција? Јас се обложу

за да се соочат со терористич
ките групи, би можеле да бидат 
спречени од децентрализира
ната околиска (или како сакате 
наречете ја) полиција? Што би 
се случило доколку единици
те за антитероризам тргнат да 
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Психопатологија

Пишува | Ацо Станковски

Во огромната практика што 
психопатолозите ја имаат 
со душевно болните, има 

мноштво различни случаи. По
себно се интересни тие што уме
ат добро да се затскријат и, како 
такви, некако да се пробијат до 
највисоките структури на некоја 
организација. На некоја поли
тичка партија, на пример. 

Тогаш нештата почнуваат да до
биваат, по сѐ, надреалистички 
својства, а целата конструкција, 
во еден момент, доаѓа до состој
ба на целосна деструкција. 

Ова рапидно пропаѓање, кое за
вршува со едно опаѓачко креш
чендо, е резултат на судирот, кој 
оваа исфантазирана, имагинар
на реалност го има со вистин
ската – космичка реалност, која 
секогаш стои непоколебливо и 
цврсто, како и самата вистина. 
Зошто таа реалност ја содржи 
во себе вистината како суверена 
оска на постоењето. 

Така, лажната реалност на 
психопатолошката личност и 
сличните на неа (заразените со 
ветувања и со пари), неминовно, 
доживува катастрофа кога ќе се 
судри со вистинската реалност 
дадена од Бога. 

А тоа ќе се случи наскоро, поточ
но на 11 декември оваа година. 

Не сакам да прејудицирам, само 
ги следам главните траектории 
на оваа драмолетка, која, еве, се 
протегна цели две години мал

третирање и потценување на 
интегритетот и интелектот на 
македонските граѓани. 

Секако, овде имаме една пси
хопатолошка личност, која со 
цинизмот и со ароганцијата на 
неколкуте белосветски играчи 
од „меѓународната“ е доведена 
во фокусот на политичкиот жи
вот во Македонија. Никој не знае 
зошто овие „чадори“ толку суро
во си поиграа со македонската 
република, зошто со толку де
градација и дискриминација се 
нафрлија врз македонските ми
рољубиви и сервилни граѓани. 

 Им се можело – е еден од 
најобемните одговори, но не и 
најзадоволителни, во однос на 
прецизноста. 

 Зошто, на пример, не пронајдоа 
„чадорите“ некој посебен човек 
за таа функција, некој што ќе има 
многу поконзистентен и повни
мателен настап? Некој, кој, ед
ноставно, е политички писмен, 
а во СДСМ имаше многу такви 
луѓе. Да не си отидоа згрозени 
од планот на „меѓународната“?“

Но, не. Едноставно, тие („меѓу
народната“) отидоа на една при
лично хазардерска варијанта. 
Зошто?

Како прво, да ѝ погледаме на 
вистината в очи. Да погледнеме 
во настаните што ја креираат на
шата современа историја – исто
ријата на независна и суверена 
Република Македонија. 

Тука имаме маса примери на 
идиотска попустливост (веројат
но, како резултат на притисок 
и на корупција), при која, така 
да се каже, неколку круцијални 
национални интереси се прода
дени за 30 сребреници. 

Тие интереси се сакрални за 
една нација и без нив сите 
натамошни чекори во све
тот на политиката стануваат 
проблематични, несигурни и 
субмисивни. 

Името – централен симбол на 
концептот нација – држава, беше 
продаден од страна на тогашна
та партија на власт – СДСМ. 

Знамето – симбол на непокорот 
и на дигнитетот на народот, про
даден од СДСМ – партијата, која 
тогаш имаше мандат да ја упра
вува државата. 

250.000 луѓе избркани на улица, 
како резултат од криминалната 
приватизација, спроведена од 
тогаш владејачкиот СДСМ. 

За време на мандатот на СДСМ, 
од 1994 до 1998 година, кога не
маше никаква опозиција во пар
ламентот, во еден ден, таа 1996 
година, без каква било расправа 
или консултација, избрани се и 
поставени како судии 640 лица, 
партиски членови или симпати
зери на СДСМ. 

И сега судството било непро
фесионално – критика што се 
вергла токму од претставни
ците на истата партија, што го 
дизајнираше судскиот систем 
во деведесеттите. 

Веројатно, дел од овие судски 
марионети (какви што се сега 
овие, од СЈО) решиле да се отт
ргнат од „теледиригираноста“ 
на „дражавотворната партија“, 
поттикнати од задоцнетиот, но 
секогаш добредојден патриоти
зам, што се однесува до македон
скиот интерес. 

Потоа, ја потпалуваа војната во 
2001 година со подмолности, 
недостојни за човека. Извршија 
маса предавства и беа најмно
губројни меѓу дезертерите, 

заменувајќи ја униформата на 
бранителите на татковината 
со гаќи за капење, што со за
доволство ги рекламираа по 
плажите на Халкидики. 

А потоа, од море, во владејачка 
фотелја. И тоа ли го среди „меѓу
народната“?

Потоа, со снобовската флоскула 
на дворската дама – „некои пра
шања не заслужуваат одговор“, 
се извлече елегантно од одго
ворноста за новото територијал
но парчење на Македонија. 

 До кога?

Откако народот ги собори од 
власта во 2006 година, тие не 
мируваат. На победниците не им 
овозможија еден цел мандат од 
четири години, туку со помош 
на „меѓународната“ на секои две 
години мораше да се организи
раат нови и нови избори, на кои 
народот им порача дека веќе не 
се пожелни и дека се дискреди
тирани довека. 

Но, тие не престануваат. Дали 
се работи за целосни идиоти 
или за едно, веќе колективно 
лудило, кое потпомогнато од 
„меѓународниве чадори“ добива 
свои клинички медали. Како да 
се работи за психоексперимент 
на најцрните структури на ЦИА. 

Затоа, веројатно, се дејствува 
толку лудачки и фанатично 
кога се работи за оваа чудна 
партија – реликт на комунис
тичкиот тоталитаризам, допол
нително воведена во криминал 
и во велепредавство. 

Каква фарса на големите иде
али што провејуваа во говори
те на Тито и неговите следбе
ници, кои денес како крадци се 
обидуваат да ја организираат 
револуционерната илегала, 
која повторно треба да ги до
веде на власт. 

И сето ова укажува на сосема 
детерминираната патека на 
инсталирањето на една психо
патолошка личност на челото 
на оваа, веќе сосема пропадна
та партија. �



З аедно со Законот за от
ворање на политичките 
досиеја во 2000 година, до 

Собранието на РМ беше доставен 
и Предлогзакон за утврдување на 
соработката на лица што се но
сители на јавни функции, нешто 
што требаше да значи и почеток 
на лустрацијата во Република 
Македонија. Но, тој ќе остане во 
пратеничките фиоки и никогаш 
нема да се најде на дневен ред на 
собраниска седница.

Се чини дека 2006 година и доне
сувањето на Резолуцијата 1481 
на Парламентарното собрание 
на Советот на Европа малку ќе 
ги подотвори вратите за конеч
но спроведување и на процесот 
на лустрација во земјата. Притоа, 
како законска основа ќе послужат 
Резолуцијата 1096, решенијата и 

препораките од регионалниот 
проект Разоткривање на скрие
ната историја: Лустрацијата во 
земјите од Западен Балкан, како 
и компаративните искуства и 
мерки од поранешните комунис
тички земји, кои веќе ја имаа или 
сѐ уште ја спроведуваа лустрација
та. По речиси двегодишна дебата, 
Собранието со општ политички 
консензус ќе го донесе Законот 
за определување дополнителен 
услов за вршење јавна функција 
на почетокот на 2008 година, а 
изборот на членовите на Коми
сијата за верификација на фактите 
ќе дојде речиси една година по
доцна. И веднаш мора да се каже 
дека Законот за лустрација ќе биде 
еден од најконтроверзните, најос
порувани и ќе биде изложен на 
најмногу манипулации, пред сѐ 
од страна на невладиниот сектор. 

Писма, документи и сведоштва

ТоМ IX - Лустрацијата 
- недовршен процес

Фељтон: црните страници на УДБа

„Црните страници на УДБА“ е сведоштво 
за едно време, бурно време. Период во кој 
била супресирана каква било мисла што 

излегувала надвор од „дозволеното“ 
мислење на номенклатурата на власт. 

Дали се работело за политичко 
несогласување на лево, или за тоа како 

се практикувала тогашната идеологија 
на КПЈ или, многу почесто за чиста 

македонска промисла, сеедно, сите биле 
цел. И најголем дел од нив имале 
формирани досиеја од тајната 

југословенска/македонска полиција. 
Од тие досиеја подоцна се ваделе 

материјали за прогон, кој завршувал 
со политичка, а често и со физичка 

ликвидација. Воопшто не било 
благопријатно да се биде 

неистомисленик
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Зашто, постигнатиот општ политички 
консензус не само за потребата од до
несување на законот, туку и оценката 
дека во Република Македонија и по 
донесувањето на Уставот во 1991 го
дина немало изградени демократски 
институции, кои ќе бидат способни 
да ја чуваат и бранат новопројавена
та и сѐ уште кревка демократија, ќе 
го оспорат и нарушат невладините 
организации, кои никогаш не можат 
да бидат задоволни од степенот на 
развој на демократијата и заштита
та на човековите права и слободи во 
едно општество. А, за ова, секако, свој 
придонес ќе даде и Уставниот суд на 
Република Македонија, додека опо
зицијата, во обид да дојде до ситни 
дневнополитички поени, ќе има улога 
само на политички декор.Законот за 
определување дополнителен услов за 
вршење јавна функција во 2009 година 
и во 2011 година ќе претрпи мали, 
дополнителни промени. Со првите 
ќе стане професионален статусот на 
членовите на Комисијата за верифика
ција на фактите и периодот на време
траење на Законот ќе биде продолжен 
двојно, од пет на десет години. Сушти
ната на вторите промени се сведуваше 
на три сегменти. Прво, на процесот 
на лустрација сега ќе треба да подле
жат и поранешните носители на јавни 
функции, кои не се починати, второ, 
временскиот опфат на процесот се све
де до стапувањето на Законот во сила 
и трето, имињата на функционерите, 
кои од разни причини не доставиле 
нотарски заверена изјава за несора
ботка со поранешните тајни служби, 
да не можат по автоматизам да бидат 
објавувани во „Службен весник“.

Наспроти ова, Законот, а со тоа и чле
новите на Комисијата за верифика
ција на фактите и натаму ќе останат 
предмет на напади, дискредитација 
и манипулации. Во речиси тригодиш
ниот период на спроведувањето на 
лустрацијата на површина ќе ги из
несе и практичните слабости, што 
фактички го правеа Законот речиси 
целосно нефункционален. Не само 
затоа што членовите на Комисијата 
за верификација на фактите ќе чекаат 
одговори од четирите надлежни ин
ституции  ДАРМ, Управата за безбед
ност и контраразузнавање, Агенција
та за разузнавање и разузнавачката 
служба и Министерството за одбрана, 
што фактички значеше дека лустра
цијата индиректно ја вршат тие, а 

не Комисијата, туку за прогласување 
соработник беше неопходно да се по
седува и писмена изјава за согласност. 
За волја на вистината, такви изјави 
има низ досиејата, но само во тие со 
постар датум, некаде до средината на 
50тите години од веќе минатиот век.

Дури со донесувањето на вториот 
закон, односно на Законот за опре
делување услов за ограничување 
за вршење јавна функција, пристап 
на документи и објавување на сора
ботката со органите на државната 
безбедност во јуни 2012 година, и 
практично почна вистинскиот про
цес на лустрација. Зашто, членовите 
на Комисијата за верификација на 
фактите, конечно, имаа директен 
увид во политичките досиеја преда
дени во Државниот архив на Репу
блика Македонија. Ова, пак, можеби 
нормално и очекувано, беше повод за 
целосна политизација на процесот и 
негово ставање во дневнополитич
ки контекст, наводно, како обид за 
пресметка со политичките неисто
мисленици на власта.

Со почетокот на објавувањето на не
законски здобиените прислушувани 
телефонски разговори од страна на 
опозицијата на почетокот на 2015 
година, што значеше и наметнато и 
исценирано влегување на државата 
во политичка криза, во август истата 
година Собранието на РМ го донесе 
Законот за престанување на важење 
на Законот за определување на ус
лов за ограничување за вршење јавна 
функција, пристап на документи и 
објавување на соработката со орга
ните на државната безбедност. Со 
него, практично, престана процесот 
на лустрација зашто мандатот на Ко
мисијата се ограничи до 1 септември 
2017 година, период во кој таа не смее 
да почнува нови постапки, а за веќе 
почнатите предмети, кои се наоѓаат 
пред надлежните управни судови, ќе 
важат одредбите од вториот закон за 
лустрација. По нивното конечно завр
шување, Комисијата за верификација 
на фактите на Собранието на РМ тре
ба да му достави конечен извештај, со 
што завршува и нејзиниот мандат, а 
целата документација му се предава 
на Државниот архив на Република 
Македонија.

Томот IX е поделен во 2 дела, на 2.034 
страници и ги содржи следниве лица:

1. владимир Милчин, роден на 29.4.1947 година во 
Скопје. По занимање режисер, член на Сојузот на комуни
сти, се води под псевдонимот Драматург од 1976 година. 
Заведен заради основи на сомнение дека дејствува од 
позиции на учество на студентски протести, во 1968 
година во Белград учество во основање на весникот „Фо
кус“ и во позиции на граѓанска десница. Дерегистриран 
во 1987 година, но останува во оперативна позиција на 
СДБ, за следење на активностите на ПОО и на лица што 
се безбедносно интересни за службата.

2. иван Бабамовски, роден на 2.10.1941 година. Бил 
наредбодавец и се послужил со информации од тајните 
соработници. Во повеќе досиеја постојат документи 
од кои се гледа дека тој дејствувал вршејќи ја својата 
функција и одобрил работи со кои се кршени основните 
слободи и права на граѓаните, а во тоа и тој актив
но учествувал. Сето тоа се гледа од личните досиеја: 
бр.25793, бр.17185, бр.7641, бр.3804, бр.12286, бр.9423, 
бр2877, бр.20479, бр.6002, бр.3227, бр.1557, бр.20570 
итн. Од примерот во увид во само едно  досие со бр.15508 
било утврдено дека досието било водено против лице 
кое истапувало од македонски национализам, ВМРО и 
на линија за самостојна и обединета Македонија. Коми
сијата за верификација на фактите решението за Иван 
Бабамовски го донесе на 28.3.2014 година.

3. Љубомир Фрчкоски, роден на 2.12.1957 година, 
професор на Правниот факултет во Скопје. Се утврди 
дека како министер за внатрешни работи во Владата на 
Република Македонија во периодот 19921996 издавал 
наредби или одобрувал дејствување за тајна контрола 

на телефони и телекомуникациски средства, следење, 
набљудување, прислушкување и озвучување лица, како и 
добивање информации за одредени лица при формирање 
одредена политичка партија. Во повеќе лични досиеја, 
на пример со бр. 26281 и лично досие бр.25881 постои 

Писма, документи и сведоштва

1. алија ахмеди
2. Беџет Беџети
3. Благоја азески
4. Благоја иванов
5. Божидар Кулевски
6. Божин Павловски
7. Боро Дракулевси
8. Бранко цветков
9. васил Костојчиновски

10.   васил Тоциновски
11.   владимир Милчин
12.   властимир видоевски
13.   властимир Јовановиќ
14.   Драги Билески
15.   ѓорѓи видов
16.   ѓорѓи гудев
17.   ѓорѓи Тоновски
18.   ѓорѓи Спасов
19.   ѓунер исмаил
20.   живко ѓеоргиевски
21.   Зоран Јовановски
22.   иван Бабамовски
23.   иван Катарџиев
24.   Јадранка Костова
25.   Јован Трпеновски
26.   Јорданчо Чеврески
27.   Кирил Псалтиров
28.   Коста Балабанов
29.   Кочо Битуљану
30.   Крсте Пендаровски
31.   Љубе Чкламовски
32.   Љубомир георгиевски
33.   Љубомир Фишиќ
34.   Љубомир Фрчкоски
35.   Махи иса нехими
36.   Милован Стефановски
37.   Мирко Јован Буневски
38.   Михаил Јанушев
39.   Михајло Костуранов
40.   наум начевски
41.   никола ѓончески
42.   никола Костурски
43.   никола Темелковски
44.   николче Бабовски
45.   Паскал гилевски
46.   Петар Карајанов
47.   Петре Крцоски
48.   Петре наковски
49.   растислав Терзиоски
50.   Сејфедин назми Хајруни
51.   Сиљан аврамовски
52.   Слободан Богоевски
53.   Слободан Катушевски
54.   Слободан Угриновски
55.   Стеван Павлески
56.   Томе Серафимовски
57.   Томислав Чокревски
58.   Трајан Петровски
59.   Трајко Батанџиовски
60.   Трајко огненовски
61.   Џемо Јашари
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решение за примена на мерка тајна контрола на теле
фон. Од тие документи се гледа дека во донесувањето 
на одлуките се прекршувани основните права и слободи 
на граѓаните.

4. Слободан Богоевски, роден на 10.12.1951 година. 
Како потсекретар во СДБ, бил наредбодавец и корис
ник на информациите. Во неколку лични досиеја на 
други лица постојат документи дека вршејќи ја својата 
функција наредил или одобрил дејствувања со кое се 
кршени или ограничени основните слободи и права 
на граѓаните. Од 17 ноември 1992 година почнал во 
претходна обработка ПО и оперативна обработка ОО, 
и од партиски причини. Наредил следење, снимање, 
фотографирање, прислушување на лицата од лични
те досиеја со бр.3804, бр.26447, бр.26430, бр.26448, 
бр.26492, бр.26529, бр.26514, бр.26524. Сето тоа било 
спроведувано поради нивните ставови, кои биле спро
тивни на тогашната политика на владеење и работа. 
Тие биле дискредитирани и прикажувани како не
пријатели на Македонија, а сето тоа бидејќи тие биле 
припадници и приврзаници на една партија.

5. Томислав Чокревски, роден на 11.12.1934 година. 
Како министер за внатрешни работи во Владата на 
Република Македонија во периодот 19961998 из
давал наредби или одобрувал дејствување за тајна 
контрола на телефони и телекомуникациски средства, 

следење, набљудување, прислушкување и озвучување 
на лица. Постојат следниве документи: материјал од 
Дирекцијата за безбедност и за контраразузнавање 
од времето кога министер на МВР бил Томислав Чо
кревски, ев.бр09292 од 7.2.2001 година, доставено 
од Извршниот комитет на партијата ВМРОДПМНЕ до 
Анкетната комисија за заштита на човековите права 
и слободи при Собранието на Република Македонија, 
од две страни, со кои укажуваат дека биле спроведени 
оперативни технички мерки, кои ги применувало СДБ 
(ДБК) спрема ВМРОДПМНЕ од 4 страници; Информа
ција ЕВ.БР.233,ОД 21.02.1997, Информација ЕВ.БР 239, 
од 24.02.1997 година од 2 страници, Информација 
ЕВ.БР 309, Информација ЕВ.БР 14693, Информација 
ЕВ.БР 14694, Информација ЕВ.БР 141053 од 10.9.1997 
година. Од документот за оперативно техничко мерки 
се гледа дека кон повеќе лица  членови на партијата 
ВМРОДПМНЕ се применувале мерки тајно следење, 
набљудување и документирање, како што се самото 
седиште на истата партија (чијшто псевдоним е Те
мел), следење на претседателот  Љубчо Георгиевски 
(Мона Лиза), потпретседателот Доста Димовска (Дама), 
Филип Петровски (Марта), Александар Флоровски 
(Паун) итн. Од тие документи се гледа дека во доне
сувањето на одлуките се кршени основните права и 
слободи на граѓаните. Комисијата за верификација на 
фактите решението за Томислав Чокревски го донесе 
на 19.9.2013 година. 

Писма, документи и сведоштва

Во соработка со Државен архив на Република Македонија

Стручен консултант: Д-р Филип Петровски
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Дом и ра бо та за се ко го – гра ѓа ни те ќе си го вра тат до сто инс тво то
ЕКОНОМИЈА„ре аЛ но“ е Про гра Ма ШТо иМа ре Ше ние За Си Те жи воТ ни ПроБ Ле Ми

евра, ко ја тре ба да ја по до бри тр го
ви ја та со зем јо дел ски про из во ди и 
да ги на ма ли не пра вил но сти те и 
мал вер за ци и те кои им се пра ват на 
про из во ди те ли те со на ма лу ва ње на 
откуп ни те це ни. Ту ка ќе мо жат да се 
до не сат зем јо дел ски про из во ди од 
це ла Ма ке до ни ја, а отку пу ва чи те 
от ту ка да из бе рат и да ка жат од кој 
про из вод кол ку ку пу ва ат. Пред ви
де но е и отку пу ва чи кои не се при
сут ни на бер за та комп ју тер ски да 
мо же да на пра ват ку по про даж ба 
 ре че Гру ев ски.

Спо ред не го, из град ба та на оваа агро
бер за тре ба да отво ри и но ви ра бот
ни ме ста во овој ре ги он и ќе би де 
мно гу зна чај на и за Де мир Ка пи ја и 
за Не го ти но.

За след ни от ман дат, по ме ѓу оста на то
то, се пред ви ду ва и во ве ду ва ње про
фе си о нал ни зем јо дел ски со вет ни ци.

� Тие ќе се ба зи ра ат и ќе функ ци о
ни ра ат на ба за на ма тич ни ле ка ри, 
по ка пи та ци ја, зна чи по гла ва, кол ку 
зем јо дел ци ќе се за пи шат кај еден 
зем јо дел ски со вет ник, тол ку ќе зе
ма ат па ри. Та ка што се кој зем јо де
лец ќе мо же да си од бе ре свој про фе
си о на лен зем јо дел ски со вет ник, ако 
е за до во лен од не го, ќе про дол жи со 
не го, ако не е за до во лен, ќе си нај де 
друг, ќе го отка чи пр ви от, ќе се за пи
ше кај друг, пр ви от ќе зе ма по мал ку 
па ри за тој зем јо де лец, но ви от ќе 
зе ма по ве ќе па ри. Зна чи, ќе има ме
ѓу нив кон ку рен ци ја. Кон ку рен ци ја 
ко ја тре ба да ги на те ра да се бо рат 
за зем јо де ле цот. а, бор ба та ќе би
де са мо пре ку тоа што ќе му да ва ат 
до бри зем јо дел ски со ве ти и до бри 
еко ном ски со ве ти – ре че Гру ев ски.

Тој по со чи де ка тие зем јо дел ски со вет
ни ци пр во ќе тре ба да има ат за вр ше но 
ви со ко обра зо ва ние, Зем јо дел ски или 
Еко ном ски фа кул тет, вто ро, ќе тре ба 
да по ми нат пре ку спе ци ја лен курс кој 
ќе трае не кол ку ме се ци со обем ни пре
да ва ња од врв ни пре да ва чи, не са мо 
од зем ја та ту ку и од над вор. По тоа ќе 
тре ба да по ла га ат ис пит и да до би јат 
ли цен ца. За по ла га ње на ис пи тот ќе 
тре ба да ко ри стат и до маш на и на
пред на стран ска ли те ра ту ра, ве ќе во 

нај го лем дел и пре ве де на на ма ке дон
ски ја зик. Ќе тре ба да поз на ва ат до бро 
анг ли ски за да мо же да ги сле дат пре ку 
ин тер нет нај но ви те на уч ни истра жу
ва ња во об ла ста на зем јо де ли е то и за 
да мо же да му пре не сат на зем јо де ле
цот што е нај до бро.

� Со вет ни кот ќе мо ра че ти ри па ти 
во го ди на та да до а ѓа на спе ци јал ни 
но ви обу ки за нај но ви те на уч ни 
до стиг ну ва ња би деј ќи на у ка та по
сто ја но оди на пред и тие мо ра да 
го др жат че ко рот со тоа за да мо же 
да им го пре не сат тоа на на ши те 
зем јо дел ци. Ќе мо ра три до че ти ри 
па ти за дол жи тел но да го по се тат 
зем јо де ле цот, да ги ви дат не го ви те 
со стој би, ро дот, има ли проб лем, 
ка ко да се ре ши проб ле мот – по
јас ни Гру ев ски.

За да за жи ву ва ње то на еко но ми ја та, 
па и зем јо делс тво то би де комп лет но, 
по треб ни се и па ти шта. Во про гра ма та 
„ре ал но“ се нај а ву ва до из град ба на 
поч на ти те и гра де ње но ви па ти шта.

� во Ки че во ќе го до из гра ди ме и 
пу шти ме во упо тре ба авто па тот 
Ки че во – охрид во пр ва та по ло ви

Со вра бо ту ва ње и обез бе ду ва ње 
дом се ре ша ва ат две те гор ли ви 
жи вот ни пра ша ња што ги ма чат 

гра ѓа ни те на оваа зем ја. Се пак, има 
не кој што мис ли на нив и се оби ду ва 
да ги ре ши овие ос нов ни ег зи стен
ци јал ни проб ле ми. Про гра ма та на 
ВМРОДПМНЕ, нас ло ве на „ре ал но“, 
ве ту ва над ми ну ва ње на те шко ти и те и 
соз да ва ње ус ло ви во кои се кој чо век ќе 
жи вее до сто инс тве но и ќе при до не су ва 
др жа ва та да оди на пред. Освен ра бо та 
и дом, ќе се обез бе дат суб вен ции за 
зем јо дел ци те, ќе се из гра ди агро бер за 
и ќе има агро со вет ни ци, ќе се гра дат 
но ви авто па ти шта за по до бра и по бр за 
ко му ни ка ци ја и на гра ѓа ни те и на биз
нис ме ни те, и мно гу по ве ќе.

Ус пеш ни от тек на про е кти те „Ку пи 
ку ќа, ку пи стан“ и „Ку пи ку ќа за 
мла ди“ до би ва свое про дол же ние со 
про е ктот за ку пу ва ње ку ќа за ли ца 
по ста ри од 36 го ди ни. Са мо што лу
ѓе то поч наа да се пра шу ваа зо што 
ку ќа или стан да се обез бе ди са мо за 

пом ла ди те, до 35 го ди ни, при стиг на 
нај а ва та за про е ктот кој ги оп фа ќа и 
по ста ри те од 35 го ди ни.   

� Про е кти те „Ку пи ку ќа за мла ди“ и 
„Ку пи ку ќа за над 36 го ди ни“ има
ат ни за по вол но сти кои тре ба да 
се иско ри стат за лу ѓе то да дој дат 
до сопс твен дом. За про е ктот „Ку пи 
ку ќа над 36 го ди ни“ се пред ви ду ва 
суб вен ци о ни ра ње на ка ма та та и 
глав ни ца та во пр ви те 10 го ди ни, и 
тоа во пр ви те се дум го ди ни 60 про
цен ти, а во след ни те три го ди ни 20 
про цен ти.  ова е про ект што го не ма 
ни ка де во све тот. Ма ке до ни ја е пр
ва та др жа ва што овоз мо жу ва ва кви 
бе не фи ции за сво и те гра ѓа ни за да 
мо жат да дој дат до сопс твен дом – 
нај а ви ли де рот на ВМРОДПМНЕ, Ни
ко ла Гру ев ски.

Со нај а ве ни те но ви 70.000 вра бо ту ва
ња и да ва ње то мож ност да се дој де до 
свој дом, се за о кру жу ва ре ша ва ње то на 
ос нов ни те по тре би на гра ѓа ни те. Но, 

гри жа та на вла де јач ка та пар ти ја за до
бро то на жи те ли те на оваа др жа ва не 
пре ста ну ва ту ка. ВМРОДПМНЕ се гри
жи и за зем јо дел ци те. Та ка, освр ну вај
ќи се на про е кти те во зем јо делс тво то 
во овој пре диз бо рен пер и од, Гру ев ски 
спом на де ка во след ни от че ти ри го ди
шен пер и од ќе про дол жи суб вен ци о
ни ра ње то во зем јо делс тво то, за што се 
пла ни ра ни око лу 600 ми ли о ни евра и 
35 ми ли о ни евра за ре кон струк ци ја на 
во до во ди и за на ба вка на но ва опре ма 
и ме ха ни за ци ја. Исто та ка, ќе се про
дол жи и со чи сте ње на нај мал ку 100 
ки ло ме три ка на ли го диш но, за што 
ќе се на ба ви со од вет на ме ха ни за ци ја 
во вред ност од 3,5 ми ли о ни евра. Се 
нај а ву ва из град ба и на агро бер за.

� из град ба та на агро бер за та во ре о
нот на Де мир Ка пи ја и на не го ти но 
е ин ве сти ци ја од око лу 20 ми ли о ни 

на на 2018 го ди на, во дол жи на од 
57 ки ло ме три, ин ве сти ци ја вред на 
370 ми ли о ни евра. нај дол ги от ту
нел во Ма ке до ни ја, во дол жи на од 
2 ки ло ме тра, ќе се из гра ди ток му 
на оваа тра са. ве ту ва ме из град ба и 
на нов авто пат Ки че во – го сти вар, 
во дол жи на од 42 ки ло ме три. За 
ре а ли за ци ја на исти от ќе се ин
ве сти ра ат 350 ми ли о ни евра. Ме
ѓу вре ме но, ќе го ре кон стру и ра ме 
ма ги страл ни от пат Ки че во – го сти
вар за тоа што до де ка се из гра ди 
но ви от, лу ѓе то тре ба да се дви жат 
по без бе ден пат. Се гаш ни от пат 
Ки че во – го сти вар це лос но ќе се 
ре кон стру и ра, а па ра лел но ќе се 
гра ди нов авто пат и ќе ги об но ви
ме си те пет мо ста на оваа дел ни ца 
што се га е ме ѓу го сти вар и Ки че
во во дол жи на од 28 ки ло ме три, 
ин ве сти ци ја вред на 8,6 ми ли о ни 
евра, за об но ва на мо сто ви те и за 
ре кон струк ци ја на се гаш ни от пат 
го сти вар – Ки че во. Да не ма за бу ни, 
исто вре ме но ќе се ре кон стру и ра 
се гаш ни от пат Ки че во – го сти вар, 
а па ра лел но ќе поч нат под го то вки 
и по че ток на град ба на авто пат 
го сти вар – Ки че во – нај а ви ли де рот 
на ВМРОДПМНЕ. �
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Про гра ма та на вмро-дПмне ве ту ва над ми ну ва ње на те шко ти и те и 
соз да ва ње ус ло ви во кои се кој чо век ќе жи вее до сто инс тве но и ќе 
при до не су ва др жа ва та да оди на пред. освен ра бо та и дом, ќе се 
обез бе дат суб вен ции за зем јо дел ци те, ќе се из гра ди агро бер за и ќе 
има агро со вет ни ци, ќе се гра дат но ви авто па ти шта за по до бра и по-
бр за ко му ни ка ци ја и на гра ѓа ни те и на биз нис ме ни те, и мно гу по ве ќе

Пишува | Александрија Стевковска 
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Се ба Сти јан 
Курц

Му Са  
Ља Ма ла ри

Ав стри ја е осо бе но 
бла го дар на за под
др шка та во 2015 и во 

2016 го ди на при бе гал ска та кри за. Тоа бе ше 
го лем пре диз вик за Ав стри ја, во 2015 го ди на 
90 ил ја ди еми гран ти дој доа во Ав стри ја, а пре ку 
еден ми ли он ми наа низ др жа ва та. Без ва ша та 
вла да не ма ше да би де ме во со стој ба да ја за тво
ри ме бал кан ска та ру та. Мно гу сум ви бла го да рен 
што ни по мог на вте во таа те шка со стој ба за нас.

Зар не гле да те де ка 
источ на Ма ке до ни ја 
се ис ла ми зи ра? Ту ка 

е це ла та по ен та. Ние зна е ме ка ко да се од не су
ва ме со тие ра бо ти, но вие не гле да те што ќе се 
слу чу ва по 510 го ди ни. За тоа дај да вгра ди ме 
не што но во, да ли фе де ра ли за ци ја или…

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
ни Ко ла  
Гру ев СКи

Се бли жи де нот од кој 
ку ка вич ки бе га СДСМ. 
До а ѓа де нот, гор ди от и 
до сто инс твен на род ќе 
од лу чи да ста ви крај на кри за та и де струк ци ја та, 
на уни шту ва ње то и по ни жу ва ње то. Се бли жи 
де нот ко га на ро дот без ни ка кви уце ни, сло бод
но, без при ти сок и са мо стој но ќе од лу чи ка ква 
Ма ке до ни ја ќе има ме. Ма ке до ни ја заг ла ве на во 
кри зи или Ма ке до ни ја ко ја оди на пред, из бо рот 
е ед но ста вен, не са ка ме вра ќа ње на зад.

ни Ко ла  
то до ров

Си те лу ѓе се во ис че
ку ва ње да за вр шат 
из бо ри те и по ли тич
ка та кри за, си те са
ка ат крај на кри за та и по ли тич ка ста бил ност. 
За вр шу ва ње на кри за та е ус ло ве но од до би ва ње 
63 пра те нич ки ме ста, тоа е нај сил на та га ран ци ја 
де ка кри за та не ма да про дол жи, де ка ќе дој де 
крај на кри за та и на си те оби ди на Зо ран За ев, 
СДСМ и сце на ри сти те да пре ста нат да ѝ го пра
ват тоа на Ма ке до ни ја.

Џу Зе пе  
Га ла ти

Це ла Евро па тре ба да 
му би де бла го дар на 
на Гру ев ски, а ние ве

ру ва ме де ка Ма ке до ни ја е ва жен парт нер за ЕУ 
и де ка Вла да та во де на од ВМРОДПМНЕ ќе би де 
наш стра те ги ски парт нер за ра ди на по ри те кои 
се пре зе маа за еми грант ска та кри за. Има те го
ле ма мож ност, ја има те ВМРОДПМНЕ, пар ти ја 
ко ја има мно гу при ја те ли во Евро па, лу ѓе кои 
се мла ди и спо соб ни, и, пред сѐ, ли дер ка ков 
што е Гру ев ски, кој ќе ја во ди Ма ке до ни ја за 
да вле зе во ЕУ и да би де ме си те бра ќа во ед на 
иста за ед ни ца.

Кои се со јуз ни ци те 
на СДСМ? Со јуз ни ци 
на За ев се Зо ран Ве
ру шев ски, Сло бо дан 
Бо го ев ски и За хир Бе ки риЧа уш, ова се со јуз ни
ци те на СДСМ во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Кои се 
со јуз ни ци те на ВМРО ДПМНЕ ви до вте ве чер ва,  
на ши те со јуз ни ци се Кри сти јан Керн, пре ми е рот 
на Ав стри ја, Ви ктор Ор бан, пре ми е рот на Ун га
ри ја и До налд Трамп, пре тсе да те лот на Со е ди
не ти те Аме ри кан ски Др жа ви. Тоа се на ши те со
јуз ни ци, а тоа се нив ни те шпи о ни и раз уз на ва чи.

ан то нио  
Ми ло шо СКи

со тоа  рече Попоски и на
гласи дека нема желба што 
СДСМ не ја стави на маса, а 
ВМРОДПМНЕ не ја исполни 
за да ги извади на избори.

� Јас се согласувам со 
господинот Пендаровски 
дека „ние може само да 
гледаме и да набљудува-
ме“. Тоа СДСМ најдобро го 
прави, гледа и набљудува, 
не дај Боже да треба да 
имаме некаков проблем 
да решаваме, не дај Боже 
да имаме некаква криза, 
бидејќи проверено е во 
практика дека не знае да 
дејствува и да решава про-
блеми  рече Попоски.

На обвинувањата на Пен
даровски дека власта не 
соработува со СЈО, Попоски 
реплицира дека СДСМ се 
обидува да воведе приватна 
правда со ексклузивноста 
што ја има врз СЈО, а тезата 
дека редовното судство не 
функционира за Попоски 
е неиздржана од проста 
причина што Пендаровски  
е еден од актерите што до
несувале одлуки кој ќе биде 
во судството.

� Па, ве молам, вие сте 
биле таму во кабинетот 

 |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |   |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |  

Стево Пендаровски веќе 
нема причина да се чув
ствува осамено. Нико

ла Попоски му одговори на 
лелеците и на повиците за 
соочување и Пендаровски 
е повторно на свое. Да се 
чувствува победено му е 
познато, но сега друго го 
мачи  требаше ли да си го 
бара со боринче.

Човекот што беше кандидат 
за претседател на „стока на
род“, за кого Македонците 
„таму се собрани во бачило“ 
небаре се овци, на овие избо
ри е носител на пратеничка
та листа во првата изборна 
единица и ќе му се спротивс
тави на Никола Попоски, исто 
така, носител на листата во 
оваа единица. 

Пред да си ги одмерат силите 
на гласачкото ливче, СДСМ 
побара, а ВМРОДПМНЕ при
фати јавно соочување на 
ТВдебата. А што видовме од 
таа дебата  празно столче 
спроти Попоски. Пендаров
ски бил презафатен, бил на 
ракометен натпревар. 

Од друга страна, со целата 
своја надалеку прочуена 
ароганција, Пендаровски 
на митинзите им фрла 

прав в очи на граѓаните со 
несериозни досетки дека 
се „чувствувал осамен“, му 
избегале Груевски од ИЕ 1 
и Попоски од студио.

Сепак, се сретнаа. Еве, и нека 
не биде важно кој избегал, 
кој кого бркал. Пендаровски 
го доби тоа што го бараше 
и си замина од студиото со 
наведната глава. 

Бомбите на опозицијата, ра
ботата на СЈО и на судството 
во Македонија, евроинтегра
циите, центрите на моќ што 
мешаат прсти во македон
ските работи, од каде доаѓа
ат странските служби, што ѝ 
е приоритет на власта, излез 
од двегодишната криза што 
ја наметна СДСМ, се темите 
на кои Пендаровски остана 
нем, соборен со факти.

�Мора да ја погледнете ре-
алноста в очи, граѓаните 
на република Македонија 
треба да ги донесуваат од-
луките за тоа која политич-
ка опција да биде на власт. 
цело време инсистирате на 
тоа дека ние сме неспособ-
ни да донесуваме одлуки и 
дека треба некој однадвор 
да го прави тоа за нас. Јас 
целосно не се согласувам 

на претседателот кога сте 
ги донесувале овие одлуки 
за тоа кој треба да биде во 
судството. вие сте човек 
што учествувал во доне-
сување на сите одлуки за 
тоа кој треба да биде во 
судството. вие сте биле во 
кабинетот на претседате-
лот Бранко црвенковски. 
имате политички лидер 
што е единствениот або-
лиран политичар во рМ. 
Сите други им се виновни, 
едноставно, тоа е приста-
пот и никогаш не оставаат 
граѓаните да си го изразат 
својот став, да излезат, да 
имаме слободни избори и 
покрај тоа што сите желби 
им се исполнети. Секогаш 
некој друг им е виновен. 
Јас предлагам ние да се фо-
кусираме на тоа кој што 
нуди во државата, затоа 
што СДСМ сме го виделе 
на власт, сме виделе како 
изгледа со 38 проценти не-
вработеност, сме виделе 
како изгледа кога има само 
580 илјади вработени во 
државава, знаеме и како 
е сега. Значи, оваа влада е 
таа што има испорачувано 
резултати на конкретни 
работи  рече Попоски.

Шахмат, пусикет. � (р.р.)

Стево Пендаровски

ШАх-МАТ, 
ПУСИКЕТ

Ро ден на:   
3 април 1963 година во Скопје

Образование:   
Правен факултет во Скопје

Професија:    
aроганција во движење
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В раснатите нокти се сериозен 
медицински проблем вели Да-
ниел абраткиевич, едуктор 

за методот аркада за враснати нокти 
во „101 клиника“. Причините може 
да бидат различни, почнувајќи од 
наједноставно неправилно сечење на 
нокотот, носење тесни обувки, високи 
потпетици, при што се врши прити
сок на палецот. Тој советува при овој 
проблем да се посети специјалист 
и да се одбегнуваат конзервативни 
методи во решавање на проблемот.

Враснувањето на нокотот најчесто 
се јавува на палецот на ногата. Се 
јавува кога кожата на едната или на 
двете страни од нокотот зараснува 

преку неговите рабови или, пак, кога 
нокотот сам по себе враснува во ко
жата, односно мекото ткиво околу 
нокотот. Враснатиот нокот е, обич
но, болна состојба, која може да биде 
поврзана со инфекција на палецот. 
Голем процент од враснатите нокти 
се хронични и имаат тенденција да 
се повторуваат и да се инфицираат.

 Што точно се враснати нокти, 
како да ги препознаеме?
аБраТКиевиЧ: Враснатите нокти се 
сериозен медицински проблем, кој се 
јавува како резултат на враснување на 
нокотот во мекото ткиво. Причините 
може да бидат различни, почнувајќи 
од наједноставно неправилно сечење 
на нокотот, носење тесни обувки, ви
соки потпетици, при што се врши при

тисок на палецот. Исто така, кај 
спортисти може да се јави поради 
континуирана траума на стапа
лото. Меѓутоа, има и случаи во 
кои генетиката или формата на 
нокотот е неправилна, односно 
генетски детерминирана и тоа 
се малку покомпликувани случаи.

 Кои се првите знаци дека 
имаме враснати нокти?
аБраТКиевиЧ: Првите знаци се 
црвенило околу нокотот. Место
то каде што нокотот враснува 
станува болно, чувствително и 
црвено. Пациентот чувствува 
неудобност при нормалните 
активности, при облекување 
чевли. Местото е болно при до
пир. Кога ќе се забележат овие 

симптоми најдобро е веднаш да 
се реагира. Иако има начини да 
се применат некои конзерва
тивни методи за да се помогне, 
сепак, најдобро е да се јават кај 
специјалист затоа што често са
кајќи да си помогнат, всушност 
си одмогнуваат.

 Каков метод е потребен за 
да се реши овој проблем кај 
заболените?
аБраТКиевиЧ: Има најразлич
ни методи, почнувајќи од најед
ноставните како тампонирање 
на нокотот, кои кај иницијал
ните стадиуми овозможуваат 
олеснување на болката. Има и 
методи што се во вид на проте
зи за нокотот, кои се изработу
ваат од жица. Со овој метод се 
поттикнуваат рабовите на ноко
тот да не враснуваат во мекото 
ткиво. Тоа е малку погруб метод. 
Методот аркада е нов, иновати
вен метод, чијашто техника на 
работа е понежна за пациентот. 
Удобноста при работата и потоа, 
е, исто така, поголема.

 Колку пациенти имаат ваков 
проблем, повеќе мажите или 
жените? Ќе може ли да ни на-
правите споредба?
аБраТКиевиЧ: Моето искуство 
покажува дека и мажите и же
ните еднакво имаат проблем со 
враснати нокти. Грешките во се
чењето на нокотот може да ги 
направат и мажите и жените, 
независно од тоа што жените 
носат тесни чевли. Јас имам око
лу илјада пациенти годишно и 
од тоа искуство може да кажам 
дека овој проблем е заеднички 
и за мажите и за жените.

 откако ќе се излекуваат врас-
натите нокти, како треба да се 
негуваат во иднина?
аБраТКиевиЧ: Многу е важно 
веднаш по третманот пациен
тот да користи серум што ќе по
могне за побрза регенерација 
на нокотот и во процесот на за
здравување. Потоа пациентот 
се едуцира, се препорачуваат 
превентивни мерки за да не 
дојде до повторно враснување. 
Се објаснува како правилно се 
сечат ноктите, како правилно 
да се изберат чевли. Кај некои 
пациенти е нарушено дури и 
движењето на стапалото, био
механиката на стапалото.

Враснатите  
нокти се  
сериозен  
медицински  
проблем

здраВjеДаниеЛ аБраТКиевиЧ, ЕДУКАТОР ЗА МЕТОДОТ АРКАДА ЗА ВРАСНАТИ НОКТИ ВО „101 КЛИНИКА“

Причините за 
враснување на 
ноктите може да бидат 
различни, почнувајќи 
од наједноставно 
неправилно сечење 
на нокотот, носење 
на тесни обувки или 
високи потпетици, при 
што се врши притисок 
на палецот. Исто 
така, кај спортисти 
може да се јави 
поради континуирана 
траума на стапалото. 
Меѓутоа, има и случаи 
во кои генетиката 
или формата на 
нокотот е неправилна, 
односно генетски 
детерминирана и тоа се 
малку покомпликувани 
случаи, вели 
Абраткиевич

 откога ќе се излекува, има 
ли можност повторно да се 
појави?
аБраТКиевиЧ: Кај случаите во 
кои враснатите нокти настанале 
од лошо и погрешно сечење на 
нокотот и од несоодветни чевли, 
доволен е само еден третман. 
Кога факторот е надворешен, 
тогаш третманот е еднократен. 
Меѓутоа, кога причината за врас
нати нокти е закривеност на но
котот поради генетски причини 
или кога самата форма на но
котот е неправилна, тогаш има 
потреба да се повтори третма
нот за една или за две години, 
во зависност од израснување на 
нокотот, па и од дополнителните 
фактори.

 Која е пораката до читателите 
за навремено да ги решаваат 
своите проблеми со стапалата?
аБраТКиевиЧ: Обично, на па
циентите им препорачуваме да 
не чекаат да дојде до болка и до 
црвенило. Со враснатите нокти 
пациентот има континуирана 
болка, а се плаши да отиде на 
лекар и да го реши проблемот. 
Веднаш по третманот се чув
ствува олеснување на болката, 
така што колку порано приста
пат кон решавање на болката 
толку полесен ќе биде и трет
манот. Третманот трае околу 40 
минути и веднаш се чувствува 
намалување на болката. 

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

Кај случаите 
во кои 

враснатите 
нокти 

настанале 
од лошо и 
погрешно 
сечење на 

нокотот и од 
несоодветни 

чевли, 
доволен е 
само еден 

третман. Кога 
факторот е 

надворешен, 
тогаш 

третманот е 
еднократен
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Разговараше |  Не ве на По пов ска 

Ед на кво е од го вор но и те шко 
да се пи шу ва за де ца та и за 

мла ди те. Ту ка не ма ве штач ки 
ри ми, не и скре ност и пот це-

ну ва ње, на про тив, за што кај 
де ца та не по ми ну ва кон струк-
ци ја та, ла га та и не и скре но ста. 

Тие вед наш ка ко де те кто ри 
пре поз на ва ат кој е кој и што е 

што, ве ли Пе тре ски

Ни ко гаш да не ис чез не 
де те то во ме не и од ме не

Пи Са Те ЛоТ Хри СТо Пе Тре СКи оБ Ја ви „Ма ни ФеСТ За Ли Те ра ТУ ра Та За Де ца и За МЛа Ди“

Хри сто Пе тре ски е пи са тел, филм ски, ли те ра ту рен и те а тар ски 
кри ти чар, из да вач. Тој е ос но вач е и ди ре ктор на из да вач ка та 
ку ќа „Фе никс“ и на Фон да ци ја та „Ма ке до ни ја пре зент“ – Скоп

је, исто та ка, тој е еден од ос но ва чи те на спи са ни е то „Сто жер“, на 
ма ни фе ста ци ја та „Праз ник на ли пи те“ и гла вен и од го во рен уред
ник на спи са ни е то „Кни жев на ака де ми ја“. Во нре ден про фе сор е и 
ди ре ктор на Ин сти ту тот за сцен ски умет но сти на Уни вер зи те тот 
ЕСРА  Скоп је. Автор е на го лем број ли те ра тур ни де ла, ко лум ни во 
днев ни те вес ни ци, кри ти ки... и до бит ник е на мно гу број ни на гра ди 
во зем ја ва и во странс тво.

КУЛТУРА
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� не о дам на об ја ви вте „Ма ни фест 
за ли те ра ту ра та за де ца и за мла
ди“. Ка же те ни за што по точ но ста
ну ва збор? 
Пе Тре СКи: Есен ва бев во Сме де ре
во на „Сме де рев ска по ет ска есен“, 
ма ни фе ста ци ја што е по де ле на на 
два де ла: за во зрас ни и за де ца. Јас 
учес тву вав во де лот за во зрас ни, но 
при сус тву вав и во де лот на ме нет за 
најм ла ди те. Тоа тре ба да се ви ди и 
да се до жи вее. Пол на са ла со де ца, 
кои не се до ве де ни ту ка са мо за да 
при сус тву ва ат, ту ку учес тву ва ат и се 
нас ла ду ва ат. Ви стин ска, пре крас на 
и не ве ро јат на ин те рак ци ја ме ѓу нив 
ка ко пуб ли ка и истак на ти те пи са
те ли што учес тву ва ат. Беа ту ка Ви
те зо виќ, Ода ло виќ, Ќу ла фиќ, Поп 
Ѓур ѓев и по ве ќе дру ги. По чи та ње то 
имав ме сред ба и на ру чексред ба та 
еден од нив ми ре че де ка на пла нот 
на ли те ра ту ра та за де ца и за мла ди 
во Ма ке до ни ја и во Бу га ри ја не се 
слу чу ва ни што но во. За жал, тоа е 
точ но, но отка ко се вра тив во Ма ке
до ни ја не мо жев и сѐ уште не мо жам 
да се по ми рам со таа кон ста та ци ја, 
уште по ве ќе што е тоа та ка не со 
го ди ни, ту ку со де це нии. За тоа, ин
тен зив но ја пи шу вав по ет ска та кни
га за де ца и за мла ди „Би ди ѕвез да“, 
ко ја ќе из ле зе од пе чат де но ви ве. 
Таа кни га ќе би де не са мо те мел и 
ка менмеѓ ник во мо е то тво реш тво 
за де ца и за мла ди, ту ку и мно гу по
ши ро ко. Но, на бр зо по тоа, отка ко ја 
пре да дов кни га та „Би ди ѕвез да“ во 
пе чат, еден но ем ври ски ден, ка ко и 
обич но, дој дов ра но на у тро на ра бо
та и пр во што на пра вив го на пи шав 
ма ни фе стот за ли те ра ту ра та за де ца 
и за мла ди ЗА СЕГАШНИТЕ И ИДНИ 
ДЕЦА. Ре шив прв да го про чи та и 
пот пи ше, се раз би ра ако се сог ла су ва, 
пи са те лот Трај че Ка ца ров од Штип, 
кој вед наш се сог ла си и ре че де ка е 
до бро да ос но ва ме и гру па, ко ја тој ја 
на ре че „Но ви штур ци“, а ме не, исто 

та ка, мно гу ми се до пад на тоа име и 
го при фа тив. Па, де но ви ве, оти дов 
уште не кол ку че ко ри по на та му и 
ве ќе ја под го тву вам Ан то ло ги ја та 
на нај со вре ме на по е зи ја за де ца и за 
мла ди „Но ви штур ци“, ко ја ќе би де 
об ја ве на на ско ро и, се раз би ра, ќе 
би де про мо ви ра на со си те авто ри  
но ви штур ци. А, ме сто ко мен тар за 
ли те ра ту ра та за де ца и за мла ди кај 
нас, би деј ќи е кра ток, ќе го ци ти рам 
и це ли от ма ни фест:

1Има ед на до бра вест: на ма ке дон
ска та поч ва из ник на уште еден 

ма ни фест! 

2Но, не дек ла ми ра ња, дек ла ра ции 
и тра кта ти, ту ку (за) но ви идеи, 

твор би и фа кти! 

3 До де ка е де те то сѐ уште во нас, 
до де ка љу бо пит но ѕир ка со очи

ња та и ги по да ва ра чи ња та ба рај ќи 
нов воз дух и по и на ква кли ма  за се
гаш ни те и ид ни рож би на деж ќе има!

4 Но, ако не мо же ме вре ме то да го 
пре ста са ме  бр за ме ба рем не ко

гаш и не ка де на вре ме да ста са ме! 

5 Без ди да кти ки за ста ре ни, пет па
рач ки ри ми и па ро ли ма ло ум ни 

 ви стин ска и све жа хра на за де ца та 
со вре ме ни и пре ум ни! 

6 Пес на та е игра, дра ма та е (раз)
го вор, рас ка зот е бај ка  збо ро ви 

се тоа од на ши от пра де до, пра ба ба, 
но и та тко и мај ка! 

7 На дет ско то не бо да зас ја ат сал 
круп ни и свет ли ѕвез ди, до де ка 

ве те рот е не ми рен и езер ски от бран 
ез ди. 

8 Ко њот од сед лан и без уз ди не
ка јур не по по ли ња но ви шир ни, 

сред мис ли воз бу де ни и не мир ни, со 
џи нов ски стап ки ле ко крил ни, па (и) 
во на ши от двор  не ка се раз бу ди нов 
сон и збор! 

9 Де те то е умор но од че ка ње, со
ну ва не кој друг и нов ден и гле да 

 пред про зо ре цот из ник нал и цу ти 
нов и убав п(р)оле тен дрен! 

10 Но, до ста беа соб лаз ни и фра зи, 
ди кта ти и ма ни фе сти  вре ме е 

во бр за та и не мир на ре ка  нов по род 
и ра дост од де ла да се мре сти! 

Во на со ка на афир ма ци ја и на пре зен
та ци ја на ли те ра ту ра та за де ца об ја ви
вте кон курс за илу стра ции за бај ки те 
на Шарл Пе ро, Оскар Вајлд, Ханс Кри
сти јан Ан дер сен, бра ќа та Грим, но и 
за ма ке дон ски те на род ни при каз ни, 
„Шту ре цот и мра вки те“... Што се под
го тву ва? На по ви док ли се но ви, по
кре а тив ни из да ни ја?  Да, Из да вач ка та 
ку ќа „Фе никс“, за ед но со Фон да ци ја та 
за кул тур на и на уч на афир ма ци ја и 
пре зен та ци ја „Ма ке до ни ја пре зент“, 
рас пи шаа кон курс за но ви илу стра
то ри и илу стра ции и оче ку ва ме де ка 
кре а тив ни от цен тар „Фе никс“ ќе има 
пол ни ра це ра бо та и мно гу но ви кре
а тив ни и прив леч ни из да ни ја. За таа 
цел, ги ани ми рав ме и по ка нив ме и 
вос пи ту вач(к)ите од гра дин ки те во 
Скоп је и ре пуб ли ка та да соз да дат и 
да по ну дат за пуб ли ку ва ње но ви, кре
а тив ни и не оп ход ни из да ни ја. 

� Ќе ре че те де ка „по е зи ја та за де ца 
по не ко гаш се тре ти ра ка ко мно гу 
лес на, ед но став на, ин фан тил на, со 
дет ски ја зик на пи ша на, го вор што 
се изра зу ва со сли ки, а всуш ност 
пи шу ва ње то за де ца е чист естет
ски и, пред сѐ тво реч ки чин, по не
ко гаш па ту ва ње низ не воз мож но
то, или на дре ал но то, уто пи ско то....“ 
Пи шу ва те ли по е зи ја за де ца? 
Пе Тре СКи: Јас сум автор не са мо за 
во зрас ни, ту ку и за де ца. Ед на кво е 
од го вор но и те шко да се пи шу ва за 
де ца та и за мла ди те. Ту ка не ма ве
штач ки ри ми, не и скре ност и пот це
ну ва ње, на про тив, за што кај де ца та 
не по ми ну ва кон струк ци ја та, ла га та 
и не и скре но ста. Тие вед наш ка ко де
те кто ри пре поз на ва ат кој е кој и што 
е што... До бит ник сум на нај ви со ки те 
на гра ди кај нас за ли те ра ту ра за де ца и 
за мла ди: „Ван чо Ни ко ле ски“ и „Ва сил 
Ку но ски“, но и по ве ќе дру ги, а мо јот 
ро ман „Де те то што са ка ше да ста не 
пче ла“ го об ја ви ед на од во деч ки те 
из да вач ки ку ќи во Хр ват ска – „Ал фа“, 
во тврд по вез и со спе ци јал ни илу стра
ции за тоа из да ние. Про дол жу вам и 
ќе про дол жам да соз да вам кни ги за 
де ца и за мла ди, не са мо за тоа што сѐ 
уште се чув ству вам ка ко ед но го ле мо 
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де те, ту ку за де те то во ме не ни ко гаш 
да не ис чез не...

� Ка ко дол го го ди шен автор, кри
ти чар и из да вач ка ков е ва ши от 
став за со стој би те во ли те ра ту ра та 
кај нас? 
Пе Тре СКи: Со стој ба та во оп што не е 
до бра и оп ти ми стич ка. Пи са те ли те 
не се чи та ат ме ѓу се бе си, за што не 
се чи та ат ни са ми те се бе си. Нај го лем 
проб лем се га не е об ја ву ва ње то и 
хо но ра ри те, ту ку не чи та ње то и не
по сто е ње то кни жев на кри ти ка. А, 
штом не ма ни ка ков одг лас за ед на 
кни га  таа е исто ка ко и да не е об ја
ве на. „Фејс бук“ ста на ре чи си ед но и 
единс тве но, ка квота кво, сре ди ште 
и чи та ли ште, ка де што цир ку ли ра ат 
са мо по фал бе ни ин фор ма ции, па и 
твор би. И по на та му по сто јат по дел
би и кла но ви, се ме стат и се де лат 
на гра ди, па и на ци о нал ни пен зии 
и дру ги при ви ле гии и приз на ни ја. 
Пи шу ва ње то и кни га та се не шта без 
кои се мо же! Вла дее ха ос и инер ци ја, 
изо ли ра ни сме и мар ги на ли зи ра
ни, не ко му ни ци ра ме со кул тур ни те 

сре ди ни од Бал ка нот, Евро па и од 
све тот. Тоа е са мо по вре ме но и сим
бо лич но, па да не е тра гич но – би 
би ло смеш но. 

� во пос лед но вре ме се по ја ву ва те 
и со сопс тве ни ли ков ни де ла, иа ко 
по ши ро ка та јав ност ве знае ка ко 
автор на ро ма ни. од ка де љу бо вта 
кон сли ка ње то? има вте ли из лож
би до се га? 

Пе Тре СКи: Пи шу вам од нај ра ни дет
ски де но ви и об ја ву вам, па и до би вам 
и на гра ди и приз на ни ја за тоа. Исто 
та ка, уште од де те цр там и сли кам, 
но нај ин тен зив но и нај се ри оз но со 
сли карс тво се за ни ма вам пос лед ни ве 
не кол ку го ди ни. До се га имам по ве ќе 
од 15 са мо стој ни из лож би во зем ја ва 
и во странс тво. Сли кав и во Бра тис ла
ва (Сло вач ка), но и во Врањ ска Ба ња 
(Ср би ја), на Ме ѓу на род на ли ков на 
ко ло ни ја во Пе лин це (Ку ма нов ско), 
но и на по ве ќе дру ги ме ста... Имав 
из лож би во: Скоп је, Би то ла, Ра до
виш, При леп, Де мир Ка пи ја, Не го ти
но, Ка ва дар ци, Ре сен, Ку ма но во и во 
по ве ќе дру ги До мо ви на кул ту ра та 
во на ша ва ре пуб ли ка. До бив по ка
ни и за из лож би и за го сту ва ња и во 
странс тво. Ме ѓу на род но то спи са ние 
„Ди о ген про кул ту ра“ от ста пи цел 
еден број од 150 стра ни ци за мо е то 
сли карс тво... По ве ќе свои кни ги се га 
илу стри рав со мои илу стра ции, мо јот 
дом и ател је се га се, глав но, со мои 
сли ки, ра бо там ин тен зив но и тоа е 
ед на од мо и те нај го ле ми тво реч ки 
и кре а тив ни ра до сти... �



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

ни Ко Ла ЉУ ца, СрП СКи ре жи Сер и Сце на риСТ на „вЛаж ноСТ“, наг ра Де ни оТ ФиЛМ на „Си не ДеЈС“ СЦЕНА

Се којд нев но се фо то-
гра фи ра ме и тоа го спо-
де лу ва ме на со ци јал ни-
те мре жи. на тој на чин 
са мо по твр ду ва ме де ка 
по сто и ме. во тие лаж ни 
по твр ди за на ше то по-
сто е ње за бо ра ва ме да 
би де ме са ми со се бе и 
да пог лед не ме до ка де 
сме и со ко го жи ве е ме. 
ли ко ви те во мо јот филм 
се прет став ни ци на бо-
га та та ели та, та ка што 
кај нив сѐ е по за си ле но 
и по ек стрем но

Се којд нев ни от жи вот ста на те жок 
во оваа ка пи та ли стич ка хи сте ри ја

� Че сти тки на на гра да та. ва ши от 
филм „влаж ност“ пре ис пи ту ва ка
де сме, ка ко стиг нав ме до ова што 
сме де нес и се то она што се слу чу ва 
со ин сти ту ци ја та брак. Па, што мис
ли те, ка ко стиг нав ме до оваа точ ка?
ЉУ ца: Мис лам де ка си те мно гу ле в
тер но го сфа тив ме кон цеп тот на сло
бо да та. Тоа е еден те жок и се ри о зен 
збор. Сло бо да та ни се на мет ну ва низ 
илу зи ја та на ку пов на та и фи нан си
ска та моќ. Се мејс тво то и бра кот се 
ре де фи ни ра ат со при чи на, но лу ѓе то 
ка ко и по на та му да не сфа ќа ат де ка 
фор мал на та про ме на не зна чи ни што 
без онаа чо веч ка та, вна треш на про
ме на. Мис лам де ка си те глу ми ме де ка 
све тот е ист ка ков што бил ко га сме 
се ро ди ле, што ап со лут но не е точ но.

� глав ни те ју на ци во фил мот са мо 
на ви дум го жи ве ат жи во тот од со
ни шта та, но мно гу ра бо ти им не
до сти га ат. Што е она што најм но гу 
им не до сти га?
ЉУ ца:Им не до сти га те мел ност во 
од но сот кон се бе, кон најб ли ски те, 
а со тоа и кон са мо то оп штес тво. Оп
сед на ти сме со сли ка та за се бе. Се
којд нев но се фо то гра фи ра ме и тоа го 
спо де лу ва ме на со ци јал ни те мре жи. 
На тој на чин са мо по твр ду ва ме де ка 
по сто и ме би деј ќи се којд нев ни от жи
вот ста на мно гу те жок во оваа ка пи
та ли стич ка хи сте ри ја. И та ка, во тие 
лаж ни по твр ди за на ше то по сто е ње, 
за бо ра ва ме да би де ме са мо со се бе и 
да пог лед не ме до ка де сме и со ко го 
жи ве е ме. На мер но го во рам во пр во 
ли це мно жи на би деј ќи тоа е проб лем 
на си те нас. Ли ко ви те во мо јот филм 
се прет став ни ци на бо га та та ели та, 
та ка што кај нив сѐ е по за си ле но и 
по ек стрем но и за тоа ми е ин те рес но 
да се за ни ма вам со тие лаж ни по бед
ни ци на тран зи ци ја та.

� Кол ку дол го ра бо те вте на фил мот, 
ка ко се раз ви ва ше иде ја та?
ЉУ ца:Уште до де ка сту ди рав, са кав 
да се за ни ма вам со ге не ра ци ја та ко
ја го во де ше дви же ње то за со бо ру

ва ње на ре жи мот на Ми ло ше виќ. Со 
оние кои ме не ми беа идо ли до де ка 
со ро ди те ли те во 90ти те го ди ни на 
ми на ти от век ше тав и про те сти рав 
про тив Сло бо дан Ми ло ше виќ. Мо ја та 
кос це на рис т ка ги смис ли ли ко ви те и 
же на та ко ја ис чез ну ва. Од тоа поч нав
ме по ле ка да го гра ди ме си от тој свет, 
Пе тар, по же лен и ус пе шен маж кој го 
крие ис чез ну ва ње то на сво ја та же на 
од це ло то оп кру жу ва ње.

� Што е нај го ле ми от ква ли тет на 
„влаж ност“? Да ли, мо же би, тоа е ори
ги нал но ста на при каз на та?
ЉУ ца:Мис лам де ка нај го ле ми ква ли
те ти на фил мот се акте ри те и ви зу
ел на та ат мо сфе ра. Тоа е она што ге
не рал но им не до сти га на фил мо ви те 
што до а ѓа ат од по ра неш на Ју гос ла ви ја. 
Овој на чин на глу ма и овој на чин на 
ви зу ел но при ка жу ва ње е она што им 
оста ну ва во све ста на лу ѓе то отка ко ќе 
го пог лед нат фил мот. Фил мот вле гу ва 
под ко жа. Фил мот е по ве ќес ло ен, има 
по ве ќе зна че ња и по ра ди тоа се го во ри, 
се рас ка жу ва за фил мот. За тоа и лу ѓе то 
што го гле даа имаа ек стрем ни ре ак ции.

� вие сте млад ре жи сер и ова е ваш 
де би тант ски филм. Да ли оче ку ва
вте ва ков ус пех ко га поч на вте да го 
сни ма те фил мот?
ЉУ ца:Те шко е да раз мис лу ваш за ус пех 
ко га поч ну ваш да ра бо тиш, од нос но да 
го сни маш фил мот. Ако поч неш да се 
оп то ва ру ваш со тоа, не ма да би деш ис
крен, а тоа е нај ло шо за ед на умет ност. 
Јас пр венс тве но пра вев филм ка ков 
што би са кал да гле дам, филм зад кој 
ќе сто јам со се то ср це. На гра ди те и ус

пе хот се мин ли ви, но тој филм оста ну ва 
за се ко гаш и ќе нѐ над жи вее си те нас. 
Мо раш да би деш искрен и автен ти чен, 
тоа е нај важ но.

� Да ли де нес на мла ди те им е мно гу 
по те шко да жи ве ат и да го одр жат 
бра кот за раз ли ка од нив ни те ро
ди те ли, па мо же и од нив ни те ба би 
и де дов ци? Што е она што го пра ви 
бра кот де нес по те жок од она што 
на ви сти на е?
ЉУ ца:Мис лам де ка де нес е по те шко 
да се одр жи од но сот, да би де ста би лен. 
И при ја тел ски от и љу бов ни от од нос. 
Лаж на та сли ка за се бе ко ја се гра ди 
се којд нев но е она што ги за тво ра лу
ѓе то, и тоа на оној лош на чин. Мис лам 
де ка со ци јал ни те мре жи ја уби ва ат 
се ко ја со ци ја ли за ци ја, а со тоа и јав но
то мис ле ње. Се соз да ва впе ча ток де ка 
има сло бо да на го вор, се кој мо же да 
би де но ви нар, а со тоа се ри оз ни те и 
обра зо ва ни лу ѓе кои се ком пе тент ни 
пот пол но се уни шту ва ат. Ка ко да би
деш искрен и ре а лен кон дру ги те ако 
не си кон се бе?

� Да ли сте прв пат во Ма ке до ни ја? 
Да ли не ка ко сте по вр за ни со на
ша та зем ја?
ЉУ ца:Мо ја та ба ба е Ма ке дон ка, та ка 
што кај вас се чув ству вам ка ко до ма. 
Ко га бев мал, мно гу вре ме по ми ну вав 
во Ку ма но во и во Скоп је. Збо ру вам ма
ке дон ски, но ве ќе по дол го вре ме не го 
ко ри стам ва ши от ја зик по ра ди сплет 
на окол но сти.

� Ја поз на ва те ли ма ке дон ска та ки не
ма то гра фи ја? Да ли, мо же би, има те 
оми лен филм или актер?
ЉУ ца: „Пред дож дот“ сѐ уште е не
при кос но ве но ре мекде ло. Не ве ро јат но 
кол ку тој филм е акту е лен и жив и де
нес, по 22 го ди ни од по бе да та во Ве не
ци ја. Се на де вам де ка Мил чо Ман чев ски 
ќе се вра ти во фор ма та ко ја ја има ше на 
по че то кот на ка ри е ра та. Мно гу е те шко 
ко га пр ви от филм ти е тол ку мно гу 
ус пе шен и зна ча ен ка ко што не му му 
бе ше „Пред дож дот“.

� Кој е ва ши от сле ден про ект? Да ли 
ве ќе ра бо ти те на не кој нов филм?
ЉУ ца: Ве ќе две го ди ни пи шу вам но во 
сце на рио под нас лов „Си игра ле де лии“. 
Ста ну ва збор за пси хо ло шки три лер во 
све тот на фит не сот. Про дол жу вам со 
истра жу ва ње на со вре ме ни те мо мен
ти и мо дер ни те оп се сии, са мо што овој 
пат нив ги по вр зу ва ед на про во ка тив на 
по ли тич ка те ма. �

Фил мот „влаж ност“ на срп ски от ре жи сер Ни ко ла Љу ца е из бран за 
нај до бар во офи ци јал на та се лек ци ја на 15. Фе сти вал на европ ски 
филм „Си не дејс 2016“, во кој го ди на ва се нат пре ва ру ваа осум фил

ма. Ко про дук ци ја е ме ѓу Ср би ја, Хо лан ди ја и Гр ци ја. Љу ца бе ше во Скоп је 
и се заб ла го да ри на на гра да та, а тоа бе ше по вод да на пра ви ме ин терв ју 
за не дел ни кот „ре пуб ли ка“. 

Де би тант ски от филм на Љу ца, на кој еки па та ра бо те ла пет го ди ни, бе ше 
при ка жан на Бер лин ски от филм ски фе сти вал. Глав ни от ју нак во фил мот 
е млад, ус пе шен и ам би ци о зен чо век ко му во еден мо мент му ис чез ну ва 
со пру га та без тра га и глас, до де ка тој се оби ду ва да ја со крие тај на та и да 
ја одр жи при вид на та сре ќа во се мејс тво то. 

Љу ца има ма ке дон ско по тек ло и го лем дел од дет ство то го по ми нал во 
Ку ма но во и во Скоп је. 
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БРЕНД КОНЦЕПТИ | иКо ни на СТи ЛоТ

СЈА ЈОТ НА МОД НИ ОТ ОРИ ГИ НАЛ
Пишува |  Сотир Костов 

„Јас сум лич ност 
што со це лос на  
по све те ност го жи
вее се кој мо мент...
Мо ја та фи ло зо фи ја 
е да се нас ла ду вам 
на мо мен тот“.

Не из мер но и за нос но уба ва. За чу
ду вач ки згод на и иде ал но еле
гант на. Да, ток му та ква е Син ди 

Кра форд. Ина ку, таа е мо дел. По точ но, 
су пер мо дел. Жа ре ше и па ле ше на мод
ни те пи сти во 80ти те и во 90ти те на 
20 век. По ло ви на вел уба ви на стои зад 
неа. Уба ви ца и мо ден ан гел, спо ред 
чи е што ли це, те ло и це ло сен изг лед се 
соз да ваа со вре ме ни те кри те ри у ми за 
еле ган ци ја, шарм и уба ви на, со став ни
те еле мен ти на ау ра та за су пер мо дел. 
Ти ту ла што, за ед но со На о ми Кемп бел 
(Цр на та пу ма), Ел Ма кфер сон (Те ло) и 
Лин да Еван ге ли ста (Ка ме ле он), зас
лу же но ја до би во 90ти те го ди ни на 
ми на ти от век, ни кој, ни ко гаш не мо же 
да ѝ ја ос по ри или од зе ме. Тие се де вој
ки те кои пред 30 го ди ни кон стант но 
де фи ни раа што зна чи да си топмо дел. 
Со нив поч на гроз ни ца та за су пер мо
де ли за тоа што беа су перг ла му роз ни, 
прив леч ни, па мет ни, спо соб ни. Син ди 
одам на го над ми на све тот на мо да та 
и ка ко актер ка, ус пеш на прет при е
мач ка, са ка на и по чи ту ва на со пру га, и 
по све те на и среќ на мај ка, ста на поз на
та са ма по се бе. Во си те овие уло ги се 
по ка жа де тал на, пре циз на и пе дант на. 
Со вр ше ни от изг лед, ка ко ма не кен ка и 
фо то мо дел, го по стиг на со ма кси мал
на по све те ност и љу бов кон про фе си
ја та, го ле ма дис цип ли на и не ви де на 
упор ност кон ис хра на та и пси хо фи
зич ка та ре кре а ци ја. Ед но став но таа е 
са мо у ве ре на, си гур на и моќ на. За тоа 
и ста на слав на, најп ла те на ма не кен ка 
на сво е то вре ме, го ле ма за вод нич ка и 
секссим бол на 20 век. Син ди Кра форд 
е прив леч на, уба ва, еле гант на, згод на, 
со еден збор не о до ли ва. Неј зе не ѝ  тре
ба ше мно гу за да се афир ми ра ка ко су
пер мо дел. Ра бо те ше за најз на чај ни те 
мод ни ди зај не ри и бе ше на нас лов ни
те стра ни ци на мно гу број ни те мод ни 
спи са ни ја. Син ди е прв су пер мо дел 
што се по ја ви ла на нас лов на стра ни ца 
на „Плеј бој“. Таа до ка жа де ка су пер мо
де лот мо ра да има по ве ќе од уба ви на 
за да би де по ве ќе од ус пе шен во све тот 
на мо да та и ма не кенс тво то. Уба ви на
та, умот и осо бе но ста беа клуч на неј
зи ни от ус пех. Таа има прет при е мач ки 
дух и смис ла за биз нис. Ка ко мла да, 
во 1995 го ди на се вљу би и оже ни со 
ма шка та ико на Ри чард Гир, а по пет 
го ди ни брак, се раз де ли ја. Де нес е во 
брак со ус пеш ни от биз нис мен Рен ди 
Гер бер, сопс тве ник на ноќ ни ба ро ви, 
со ко го има две де ца.

Мно гу се пра шу ва ат зо што Син ди Кра
форд е слав на и ус пеш на. Од го во рот е 
за тоа што по се ду ва гла мур, знае што 

е сла ва и има ум. За поч на со нас лов ни 
стра ни ци на спи са ни ја (ги има око лу 
700), ка ко што се „Вог“ и „Ел“, про дол
жи со мод ни ре вии за „Ша нел“, „Ралф 
Ло рен“ и „Дол че и Га ба на“, ка ко и за 
оста на ти те мод ни ку ќи. Се по ја ву ва ше 
во рек ла ми те на си те поз на ти ди зај не
ри, бе ше за штит но ли це на мар ки ка ко 
„Оме га“, „Рев лон“ и „Пеп си“, во де ше 
еми си ја на ТВ, ус пеш но лан си ра ше се
ри ја ка лен да ри со ко сти ми за ка пе ње, 
сни ми две ви де о ка се ти за фит нес, има 
ин ве сти ра но во син џи рот ка фу ли ња 
‚‚Fashion caffe“, ка ко и во ре сто ра ни те 
„Planet Holywood“, офор ми сопс тве на 
коз ме тич ка ли ни ја, ко ја ѝ но си го лем 
при ход, по се ду ва и про ду цент ска ку ќа, 
и ка ко та ква де нес е гло ба лен бренд 
кој вре ди сто ти ци ми ли о ни до ла ри. 

Да не за бо ра ви ме де ка це ло вре ме со
ра бо ту ва со си те врв ни фо то гра фи, 
по точ но умет ни ци на фо то гра фи ја та, 
ка ко што се Пи тер Линд берг, Хел мут 
Њутн и Херб Ритц. Де нес ус пеш но во
ди сопс тве на ком па ни ја за ме бел и 
про из во ди за уре ду ва ње на до мот. 
За тоа и не е са мо су пер мо дел, ту
ку и сим бол за ус пеш на же на и 
ико на на сти лот.

Тол ку е си гур на во се бе 
и во тоа што го пра ви, 
што ѝ со ве ту ва: „Мо е
то жи вот но мо то и цел 
е да би дам по сто ја но 
умс тве но и фи зич ки 
при сут на во се то 
она што ми го но
си де нот, да имам 
си ла да се со о чам со 
се којд нев ни те пра
ша ња, те шко тии, 
на пор на та ра бо та, 
здо дев ни те мо мен
ти. Мис лам де ка 
мно гу лу ѓе де нес 
са ка ат да ја из
бег нат бол ка та 
и тро шат мно гу 
енер ги ја на тоа 

ка ко да ја из бег нат лич но ста со 
ко ја не ма ат при ја тен раз го вор, а 
мо ја та жи вот на фи ло зо фи ја е со
се ма спро тив на. Мис лам де ка сре
ќен и ус пе шен е оној што ни што 
не из бег ну ва, ту ку се впу шта во 
раз го вор и си ту а ции кои и не му се 
при јат ни, но знае ка ко од нив да го 
изв ле че по зи тив но то и на ви сти на 
да ја сог ле да ре ал на та сли ка“. 

Се гле да де ка, без ог лед на сла ва та 
и бо гат ство то, цвр сто стои на зем
ја. Тоа е и ед на од мно гу те при чи ни 
зо што ток му таа бе ше најп ла те на 
ма не кен ка на све тот, а сѐ уште е нај
пре поз нат ли ва и најм но гу фо то гра
фи ра на. Таа ни ко гаш не бе ше сла
ба ма не кен ка, а најм но гу ја са ка ат 
по ра ди неј зи на та ат лет ски и уба во 
об ли ку ва на еле гант на фи гу ра, нас
про ти ано ре ксич ни те де вој ки кои 
одат по ма не кен ски те пи сти. Таа бе
ше на нас лов ни те стра ни ци ток му 
по ра ди уба во то и уни кат но ли ца и 
се кси бен ка над ус на та. Син ди се ко
гаш изг ле да мо дер но, гра ци оз но и 
еле гент но. И по крај тоа што има 50 
го ди ни, таа и по на та му изг ле да ка ко 
су пер мо дел, вр вен топмо дел на кој 
мно гу пом ла ди ма не кен ки мо жат да 
ѝ  за ви дат. Таа сè уште е ико на на ма
не кенс тво то би деј ќи изг ле да за чу ду
вач ки фан та стич но. Ед но став но таа 
е гра ци ја, ед на од нај по чи ту ва ни те и 
нај са ка ни те ико ни во све тот. �

„Ја обо жа вам  
ка ме ра та пред ме не. 
Ужи вам и се ра ду вам 

на ед на фо то се си ја 
пред до бар  
фо то граф“.
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Пишува | Кристина Николова Кузмановски

И по мојот мандат, повторно би се вратил да ја посетам Македонија

�  Доаѓате од земја што има поинаква 
култура и традиција од Македонија. 
Како успеавте да се приспособите на 
животот овде?
JУриJ: За дипломат не постојат збо
рови „да се приспособиш“ затоа што 
самата професија предвидува под
готвеност за промена на континенти, 

климатски услови и временски зони, 
културна и општественополитичка 
средина, вештина на комуницирање 
во дадени околности итн. Нема две 
исти земји, дури и ако се чини дека се 
тие многу блиски меѓу себе… Во мојата 
конкретна ситуација, секако дека беше 
потребно одредено време за тоа, како 
што велат кај нас, да се „погледне око
лу себе“, но не повеќе од тоа.

�  имате ли пријатели меѓу Маке-
донците? Кое е вашето мислење за 
македонскиот народ?
JУриJ: Имам доволно пријатели. Тие се 
вработени во различни сфери, имаат 
различен социјален статус, но тоа не 
му пречи на нашето комуницирање 
и меѓусебно разбирање. Јас секогаш 
точно знам дека можам да сметам на 
нивна помош и совет, ако ми биде по

требно такво нешто. Се надевам дека 
ниту еднаш не сум им дал причина 
за сомнежи за мојата искреност. Ма
кедонскиот народ за време на мојот 
престој во вашата прекрасна земја 
стана многу близок за мене.
 
�  Колку Украинците се разликуваат 
од луѓето овде?
JУриJ: Па, не како небото од земјата. 
Тоа е, секако, шега затоа што ние сме, 
навистина, многу слични во нештата. 
Не попусто некои историчари тврдат 
дека Македонците пристигнале на 
Балканскиот Полуостров од терито
ријата на денешна југозападна Укра
ина. И не заборавајте дека црната и 
црвената боја се омилени бои на на
ционалната облека.
 
�  ви беше ли тешко да го научите 
македонскиот јазик?
JУриJ: Секој јазик е како голема не
позната планета, која продолжуваш и 
продолжуваш да ја откриваш; попусто 
што украинскиот и македонскиот ја
зик имаат многу сличности како два 
словенски јазика. Но уште повеќе има 
разлики меѓу нив. Јас не сум филолог и 
не сум лингвист, но готов сум да дока
жам дека на Балканот нема поблизок 
јазик на украинскиот од македонскиот. 
Оттука ќе биде и мојот одговор – да 
учиш е и лесно и тешко. Водете сметка 
и за возраста.
 
�  Колку имате слободно време да 
патувате низ Македонија?
JУриJ: Во основа, патувам при вршење 
на службената должност, но долгиот 
термин на престојот во земјата ми доз
воли да го надоместам недостигот од 
слободно време. 
 
�  Кое е местото, кое, според вашето 
мислење, мора да го посети секој 
што доаѓа во Македонија?

JУриJ: Се плашам да не бидам бана
лен ако ги наведам традиционалните 
туристички места, кои, всушност, ги 
има многу, кои вреди да ги посетат 
гостите на Македонија. Но, постојат 
и други места, кои, исто така, вреди 
да се посетат и за кои ретко кој знае 
во самата земја. Со оглед на таквата 
ситуација, подобро ќе се воздржам од 
какви и да било препораки.

�  Што мислите за македонската 
кујна? Што повеќе ви се допаѓа 
македонската храна или македон-
ските вина? 
JУриJ: Најмногу ми се допаѓа храна
та што сам си ја подготвувам, а ете 
не умеам да правам вино. Ако сме 
сериозни, тогаш за да се разбере 
македонската кујна не е задолжи
телно да се посетуваат рестораните. 
Вреди да се пробаат кулинарските 
ремекделa на некои мои познајници 
за да се процени сета привлечност на 
македонската кујна и мајсторство
то во подготвувањето на нејзини
те традиционални јадења, особено 
производите од тесто. Македонските 
вина заслужуваат највисоки места во 
каков и да било рејтинг затоа што, 
според моето мислење, не отстапува 
од традиционалните лидери во свет
ското производство на вино. Сметам 
дека македонското производство на 

вино уште не го постигнало својот 
највисок развој и нему му претстои 
долга и славна историја.
 
�  веќе седум години сте во Македо-
нија, ви недостига ли родната земја?
JУриJ: Од моментот кога стапнав за 
првпат на македонска територија. Во 
Македонија имам работа, а во Украина 
е мојот роден дом, роднините и прија
телите и уште многу нешта без кои не 
може да постои човек.

�  го користат ли Украинците без-
визниот режим за да патуваат во 
Македонија?
JУриJ: Да, се разбира. И за запозна
вање со Македонија и за транзит во 
други земји. Секоја година по 17 илја
ди украински државјани на овој или 
на друг начин ја посетуваат вашата 
земја. Се надевам дека нивниот број 
и понатаму ќе расте.
 
�  Што откако ќе заврши вашиот 
мандат, би ја посетиле ли повторно 
Македонија?
JУриJ: Во прва пригода, бидејќи Маке
донија веќе не е туѓа за мене. Освен тоа, 
секогаш е интересно да бидеш таму 
каде што поминал дел од твојот живот 
и да ги процениш промените што се 
случиле, разговарајќи со пријателите 
што останале таму и така натаму. �

Гончарук Jуриj, украински 
амбасадор во Република 

Македонија е дипломат со 
големо дипломатско искуство. 

Меѓу неговите колеги од 
дипломатскиот кор во Скопје, 

тој е еден од најдолго 
акредитираните амбасадори – 
веќе седум години ја предводи 

дипломатската мисија на 
Украина во Македонија. 

Тој за „Република“ открива 
дека Македонија за него 

не е туѓа земја. Ја обожува 
македонската традиционална 

храна, а за македонските 
вина вели дека заслужуваат 

највисоко место во 
каков и да било рејтинг 

зашто не отстапуваат од 
традиционалните лидери во 

светското производство

СТранци во МаКеДониЈа
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По се те те го нај воз буд ли ви от и нај
кос мо по лит ски град во Скан ди
на ви ја, гра дот во кој се ис пи ша ни 

нај у ба ви те бај ки и во кој жи ве ат нај
среќ ни те лу ѓе во све тот  Ко пен ха ген. 

Гра дот е пре стол ни на на Дан ска и нај
го лем град со око лу 590 ил ја ди жи те ли 
во рам ки те на оп шти на та, око лу 1,28 
ми ли он во ур ба ни от ре ги он и над два 
ми ли о на жи те ли во ме тро по ли тен ска
та зо на. Ко пен ха ген е град на остро ви 
и на ка на ли.

Ше тај ќи низ не го ви те ули ци или, пак, 
пло веј ќи по не го ви те ка на ли, ќе се 
срет не те со ед ни од нај мо дер ни те 
до стиг ну ва ња на ар хи те кту ра та до 
ба рок ни зда ни ја во кои ќе мо же те да 
го ис пи е те пр во то утрин ско ка фе со 
пре кра сен пог лед на не ко ја од мно гу те 
па ла ти со пре крас ни гра ди ни од кои 
ќе ви за ста не зди вот за миг.

Ре чи си осум ки ло ме три дол ги от мост 
е нај дол ги от ком би ни ран мо то рен и 
же лез нич ки мост во Евро па, офи ци
јал но пу штен во упо тре ба на 1 ју ли 
2000 го ди на.

За че то ци те на Ко пен ха ген се ре ла тив
но но ви и се на вра ќа ат на ви кинг шко
то ри бар ско се ло ос но ва но во де сет
ти от век, кое во пет на е сет ти от век 
пре рас на ло во пре стол ни на на Дан ска. 
Гра дот до жи ве ал по дем во пер и о дот 
на Кри сти јан Че твр ти од Дан ска, кој 
бил крал на Дан ска и на Нор ве шка во 
пер и о дот 15881648 го ди на, со Ко пен
ха ген ка ко пре стол ни на.

Од овој пер и од да ти ра ат и при ме ро ци 
од пре крас на та ар хи те кту ра, ме ѓу кои 
се истак ну ва об је ктот на Бер за та, из
гра ден во се дум на е сет ти от век, ка ко 
иск лу чи те лен при мер на хо ланд ска та 
ре не сан са во Дан ска, со сво ја та 56 ме
три ви со ка ку ла со ши лест за вр ше ток 
во фор ма на ис преп ле те ни опа шки на 
че ти ри зме ја. Об је ктот се на о ѓа вед наш 
до дан ски от пар ла мент, сме стен во па
ла та та „Кри сти јанс борг“ на остро вот 
Слотс хол мен, кој што се сме та за остров 
на мо ќта со ог лед на тоа што на не го се 
на о ѓа цен та рот на Вла да та на Дан ска. 
Ста ну ва збор за ма ло остров че, кое е 
дел од вна треш ни от град на Ко пен ха
ген, ло ци ра но во рам ки те на за ли вот 
на Ко пен ха ген.

Еден од нај ин те рес ни те ар хи те ктон
ски при ме ри е и Круж на та ку ла, из

гра де на во се дум на е сет ти от век во 
цен трал но то град ско по драч је на Ко
пен ха ген, по на рач ка на кра лот Кри
сти јан Че твр ти од Дан ска.

Ко га ше та те низ овој град, не про пу
штај те да ја по се ти те и цр ква та „Фре
де рик“, ко ја, исто та ка, е поз на та и под 
име то „мер мер на цр ква“ и е зна ча ен 
при мер на ро ко ко ар хи те кту ра та.  
Об је ктот прет ста ву ва пре поз нат лив 
ре пер за овој кварт, при што осо бе но 
се истак ну ва ку по ла та на об је ктот со 
рас пон од 31 ме тар. Оваа ку по ла, ко ја 
се но си на 12 стол ба, се сме та за нај
го ле ма та цр ков на ку по ла во скан ди
нав ски те зем ји. Она што е ин те рес но 
е де ка из град ба та на цр ква та тра е ла 
ре чи си 150 го ди ни, од 1749 до 1894 
го ди на, ка ко ре зул тат на раз лич ни 
при чи ни. Од цр ква та, пог ле дот пре ку 
ста ту а та на кра лот Фре де рик Пет ти 
во ди кон за ли вот и но ви от об јект на 
Дан ски от те а тар од 2006 го ди на ло
ци ран на спро тив ни от брег.

Ако сте рас по ло же ни за по а ктив на про
ше тка, во не по сред на бли зи на на квар
тот Фре дрик ста ден се на о ѓа но во то 
при ста ни ште – Ниjхавн, из гра де но во 
се ду ма е сет ти от век, ко е што го ка ра кте
ри зи ра ат сил но обо е ни те ку ќи во ни за, 
пре ку ко и што нај че сто се пре зен ти ра 
гра дот во ту ри стич ки те ма те ри ја ли.

Ка ко по се бен, ма ги чен бе лег на Ко
пен ха ген се и гра ди ни те „Ти во ли“, кои 
се ед ни од нај поз на ти те и нај го ле ми 
атрак ции во гра дот. Гра ди ни те „Ти
во ли“ го диш но ги по се ту ва ат око лу 
5.000.000 ту ри сти, а по пу лар ни се по
дед на кво и кај ста ри и кај мла ди. Во 
те кот на ра бот ни те де но ви, отво ре ни 
се до пол ноќ, а за ви кен ди те до еден 
ча сот по пол ноќ. Во овие гра ди ни се 
за са де ни ил јад ни ци сад ни ци цве ќе, а 
лу ѓе то се ше та ат под рас кош ни те сен
ки од ста ри те дрв ја, пред да се упа тат 
кон не кои од мно гу број ни те ре сто ра
ни и ка фу ли ња во пар кот кои се ед ни 
од нај стил ски уре де ни те во гра дот. 
Ме ѓу дру го то, во овој парк по стои и 
те а тар под отво ре но не бо.

Аген ци ски те аранж ма ни за по се та на 
овој вол ше бен град  се со пред логпро
гра ма од че ти ри де на. Аранж ма нот 
ши ни 260 евра, а исти от вклу чу ва разг
лед на гра дот и по се та на фон та на та 
„Ге фи он“, Ста ту а та на ма ла та мор ска 
си ре на, Му зе јот на Х. К. Ан дер сен, Па
ла та та Ама лин борг – зим ска ре зи ден
ци ја на крал ско то се мејс тво, дво ре цот 
„Кри сти јан борг“, Дан ски от пар ла мент, 
На ци о нал ни от му зеј. По се та на Мал ме 
во Швед ска и во зе ње пре ку нај го ле ми
от мост во Евро па, по се та на пло шта
дот „Стор тор гет“, Ста ту а та на кра лот 
Карл Де сет ти Гу став, Град ска та ку ќа, 
Цр ква та „Св. Пе тар“, Пло шта дот на Гу
став Адолф, пло шта дот „Ли ла“, во кој 
ќе ужи ва те во мно гу број ни те ка фу
ли ња и ре сто ра ни.  По се та на пар кот 
„Ти во ли“, из нај му ва ње ве ло си пед и 
во зе ње по ули ци те на гра дот или, пак, 
кр сто су ва ње по ка на ли те. 

Во це на та на па ке тот е се вклу че ни: 
ави он ски пре воз на ре ла ци ја: Скоп је 
– Ви е на –Ко пен ха ген – Ви е на  Скоп је, 
сме сту ва ње во хо тел со три ѕвез дич ки, 
ае ро дром ски та кси.

Ле то ви има се кој ден со иск лу чок на 
втор ник, а це на та и са ат ни ци те за ви
сат од мо мен тал но рас по лож ли ви те 
ме ста на ави о ком па ни ја та. Важ но е 
да зна е те де ка во це на та не е вклу чен 
транс пор тот од ае ро дро мот до гра дот, 
кој чи ни пет евра.  �

Гра дот во кој жи ве ат нај среќ ни те лу ѓе во све тот
Ше тај ќи низ не го ви те 
ули ци или, пак, пло веј ќи 
по не го ви те ка на ли, ќе 
се срет не те со ед ни од 
нај мо дер ни те до стиг ну-
ва ња на ар хи те кту ра та 
до ба рок ни зда ни ја во 
кои ќе мо же те да го ис-
пи е те пр во то утрин ско 
ка фе со пре кра сен пог-
лед на не ко ја од мно гу-
те па ла ти со пре крас ни 
гра ди ни од кои ќе ви 
за ста не зди вот за миг

По го ле ми от дел од гра дот е ло ци ран 
на источ ни от брег на остро вот Зе
ланд , а по ма ли от на за пад ни от брег 
на остро вот Ама гер, кој на источ на та 
стра на из ле гу ва на Оре сенд, тес не цот 
што ја де ли Дан ска од Швед ска. Ако 
тес не цот Оре сенд ја де ли Дан ска од 
Швед ска, исто и ме ни от мост ги по вр зу
ва овие две зем ји или по точ но Ко пен
ха ген во Дан ска со Мал ме во Швед ска.
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Тем но зе ле на
Оваа бо ја е за оние што са ка ат дра стич на 
про ме на од топ ли те то но ви.
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Кои бои на 
ла ко ви за  
но кти ќе  
би дат во 
тренд оваа 
зи ма?

ТренД

Сре де ни и на ла ки ра ни но кти на  
ра це те се убав украс и, де фи ни тив но, 
плус за се ко ја мод на ком би на ци ја
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Трен до ви те во све тот на ма ни ки рот се 
ди на мич ни исто ка ко и во мо да та. Ма
ни ки рот де нес сѐ по че сто е на чин на кој 

се изра зу ва ат осо бе но ста и сти лот. Сле ду ва ат 
бои на ла ко ви кои се мо дер ни оваа зи ма.

Бор до
Оваа ни јан са ни ко гаш не из ле гу ва од мо да. 
Тем ни те ни јан си се ко гаш се мо дер ни во 
зи ма. Од лич но се ком би ни ра со вол не ни 
пар чи ња об ле ка или со ка ди фе.

Крем-бо ја
Ако по ве ќе са ка те свет ли 
ни јан си, то гаш крембо ја та 
е за вас. Изг ле да ди скрет но 
и женс тве но. Не ма да по гре
ши те ни ко гаш со оваа бо ја.

Си ва
Си ва та е акту ел на бо ја за зи ма и изг ле да од лич но во си те ни јан
си. Со вр ше но се вкло пу ва во топ ли те изг ле ди.

Тем но ви о ле то ва
Ова е бо ја та ко ја е во 

тренд во об ле ка та. Тем
но ви о ле то ва та е иде ал

на за оние што са ка ат 
впе чат ли ви бои.

Тем но си на
Ова ни јан са со вр ше но 
изг ле да на ве чер. Ова е 

ед на од нај трен дов ски те 
ни јан си се зо на ва. На вас 
оста ну ва да се од лу чи те 

за мат или за сјај ни јан са.



елит плаЗа - Хотел и бизнис центар Скопје

Нова приказна во градот
Модерен и луксузен 

хотел со 4 ѕвезди
Лоциран позади 

универзалната сала 
во Скопје

елит плаЗа  
Хотел и бизнис центар – Скопје

2 комплетно опремени конференциски и свечени 
сали за прослави, деловни простории како и катна гаража 

на 5 нивоа во склоп на самиот хотел

За миговите за релаксација и рекреација еЛит ПЛАЗА 
нуди најсовремено опремени Фитнес и спа центар

нуди незаборавен престој на своите гости
со луксузно сместување, извонредна храна 

послужена во елитен ресторан

www.eliteplaza.mk

тел: +389(0) 2 5514 888  |  info@eliteplaza.mk | reception@eliteplaza.mk

рекреациjа

Нешто Ново  
На Нашите  
простори

В о периодот од годината кога вре-
менските услови не дозволуваат 
голема физичка активност, луѓе-

то сѐ повеќе се решаваат да се рекреи-
раат во затворени простории за да ја 
одржуваат својата физичка активност 
за подобро здравје, вито тело, ментална 
гимнастика и друго.

Еден од начините за релаксирање од 
овој брз начин на живот, кој изобилува 
со големи активности на работа и околу 
семејството, е и боулингот (куглање).

Американскиот начин на куглање или 
боулинг е поинаков од традиционални-
от, европски, но сѐ повеќе е присутен 
преку изградба на кугларници за таа 
намена.

Подготви | Бојан Момировски

Ако европското куглање досега беше 
непознато за граѓаните од Република 
Македонија и најчесто него можеа да 
го практикуваат професионални спор-
тисти, боулингот е начин на рекреација 
за многу луѓе.

Во нашата држава се отвораат сѐ повеќе 
такви клубови или центри во кои се ре-
креираат голем број луѓе.

Боулингот е поинаков од традиционал-
ното куглање и разликата е забележлива 
уште на прв поглед поради големината 
на куглата.

За да може да се кугла, рекреативецот 
прво мора да одбере топка што него лич-
но му одговара. Топките се специфични 
бидејќи на нив има по три дупки за да 
може правилно да се држат и да се фр-
лаат. Дупките се со различна големина, 
во зависност од големината на дланката 
и од дебелината на прстите. Не треба да 
бидат многу широки ни тесни бидејќи во 
двата случаја може да дојде до повреда 
на рекреативецот. Топките, исто така, се 
делат и според нивната тежина, а таа е 
од седум до 13 килограми.

Правилата за игра се многу слични со 
куглањето и се состојат од десет одвоени 
обиди, односно десет игри за чистење на 
кеглите. Должината на патеката за куглање 
изнесува 20 метри, а од максимум два оби-
да треба да се соборат девет кегли. Во 
случај уште од првиот обид да се соборат 
сите девет кегли, тоа се вика чистење и 
натпреварувачот добива дополнителни 
поени бидејќи секоја кегла носи по еден 
поен. Што повеќе чистења се случат во 
текот на десетте игри, тоа значи и повеќе 
поени, што е и цел на секој натпревару-
вач бидејќи победник е тој што ќе собере 
најмногу бодови.

Основна опрема за почетници за овој начин 
на куглање (боулинг) се само специјални 
патики, кои не се лизгаат на подлогата, а 
воедно и не ја оштетуваат. Рекреативецот 
може со себе да донесе и крпа за да ги 
избрише прстите пред секое фрлање на 
куглата.

Во светот веќе е регистрирана ваква 
спортска федерација, која е одвоена од 
федерацијата на класично куглање и сѐ 
почесто се организираат натпревари, 
турнири, европски и светски првенства. 
Изградени се повеќе од 250.000 патеки 
за боулинг и се регистрирани повеќе од 
100.000 играчи... 
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Два злат ни ме да ла  
за крај на го ди на та,  
со нот е на стап на  
Олим пи ски те игри
Разговараше |  
Горан Зивчевски

 во Сло ве ни ја по стиг на ма кси ма
лен ус пех, два злат ни ме да ла во 
две те ка те го рии во кои се нат пре
ва ру ва ше. Ка жи ни не што по ве ќе 
за тоа ка ко по ми на ова европ ско 
пр венс тво и кои се тво и те впе
ча то ци?
не Дев: Мно гу сум за до во лен што 
на овој европ ски шам пи о нат по стиг
нав ме исто ри ски ре зул тат. Ни ко гаш 
до се га на ша та ре пре зен та ци ја не се 
вра ти ла со ол кав број приз на ни ја од 
ед но го ле мо нат пре ва ру ва ње. Пре
за до во лен сум за тоа што ус пе ав да 
ја по твр дам сво ја та фор ма. Во нај те
шка та дис цип ли на ко ја ба ра мно гу 
труд и ра бо та, тоа се ка ти те, прв пат 
ус пе ав да осво јам зла тен ме дал.

Ка ти те се на ре ку ва ат и бор би со за мис
лен про тив ник, ги има во го лем број, а 
спо ред ме не по треб но е мно гу по ве ќе 
вло жен труд во нив за да се дој де до ре
зул тат. Ту ка се ра бо ти за фи не си, се гле
да ат мно гу ас пе кти, пред сѐ из вед ба та, 
ста во ви те, експ ло зив но ста, бр зи на та, 
пре циз но ста. Во нив се из ве ду ва ат мно
гу уда ри со ра це и со но зе, што е до ста 
комп лекс но и те шко за да се из ве де.

Во ку ми те, исто та ка, го осво ив злат ни от 
ме дал, а во фи на ле то се бо рев со не кол
ку крат ни от свет ски и европ ски пр вак од 
Ита ли ја, Ле о не Ма тео. Тие, исто та ка, ба
ра ат мно гу труд, по све те ност и, пред сѐ, 
хра брост. Во тра ди ци о нал но то ка ра те 
не се ко ри стат ни ка кви штит ни ци и ра
ка ви ци, а до кол ку не си под го твен пси
хич ки и фи зич ки, лес но мо же да дој де 
до те шка по вре да. Во тра ди ци о нал но то 

ка ра те се доз во ле ни кон та кти 
во за вис ност од си ту а ци ја та, 
да ли на па ѓаш или се пов ле ку
ваш, а спо ред тоа се бо ду ва или 
се каз ну ва нат пре ва ру ва чот.

 оваа го ди на ка ра те то до би 
ста тус на олим пи ски спорт. 
До ои во 2020 го ди на има 
уште три го ди ни, да ли пла
ни раш на стап и да ли мис лиш 
де ка на ши те прет став ни ци 
би има ле шан са та му да за
бе ле жат до бри ре зул та ти 
или, мо же би, да се вра тат со 
олим пи ски ме дал?

не Дев: Имам осво е но ре чи си сѐ 
што мо же да се освои на европ ско 
и на свет ско ни во, а, се ка ко, со нот 
на се кој спор тист, па и за ме не, е 
на стап на Олим пи ја да. Ка ра те то, 
спо ред ме не не о прав да но, до се га 
не бе ше олим пи ски спорт. Јас се 
на де вам де ка во 2020 го ди на во 
То кио ќе има ме свој прет став
ник од тра ди ци о нал но то ка ра те. 
Ме ѓу на род ни от олим пи ски ко
ми тет го приз на ка ра те то ка ко 
спорт, но во све тот на ка ра те то 
по сто јат три ти па ка ра те, та ка 
што сѐ уште не е утвр де но кои 
дис цип ли ни ќе би дат пре зе ме ни 

од мо дер но то, а кои од тра ди ци о
нал но то ка ра те. Се на де вам де ка 
ако би де зе ме на дис цип ли на та 
бор би, ап со лут на ка те го ри ја и 
ем бу или фу ку бо, ние си гур но 
ќе има ме свој прет став ник и ќе 
по сто јат го ле ми шан си от та му 
да се вра ти ме со ме дал.

 вла да та нај а ви но ви мер ки 
за по мош на спор тот, а ед на од 
нив пред ви ду ва ди рект ни ин
ве сти ции за спор то ви што не
ма ат сво ја ли га и фор ми ра ње 
ли га, а по бо ксот, чи ја што ли га 
ќе би де фор ми ра на на ред на та 

го ди на, во овој кон текст бе
ше спом ну ва но и ка ра те то. 
Кол ку е тоа по треб но и ка кви 
мис ли те де ка ќе би дат ефе
кти те од фор ми ра ње ли га во 
Ма ке до ни ја?
не Дев: Ка ра те то во на ша та 
зем ја, глав но, функ ци о ни ра на 
ама тер ско ни во, а си те под го
то вки и тро шо ци па ѓа ат на 
наш грб. Јас се на де вам де ка 
ќе се слу чи та ква ин ве сти ци ја 
и до кол ку се по мог нат и клу бо
ви те, спор ти сти те и тре не ри те, 
ква ли те тот ќе се по диг не на 
уште по ви со ко ни во и ќе има ме 
мно гу по ве ќе кан ди да ти и за 
европ ско, и за свет ско пр венс
тво, и за Олим пи ја да. Мис лам 
де ка тре ба да се по кре не и да се 
фор ми ра та кво не што, а си гу
рен сум де ка ако се ин ве сти ра 
мно гу по ве ќе, ре зул та ти те ќе 
би дат уште по до бри.

 одам на си акти вен во ма ке
дон ско то ка ра те и ве ќе со го
ди ни ос тва ру ваш ус пе си, но 
иа ко си во по зре ли нат пре
ва ру вач ки го ди ни, се чи ни 
мо ти ви те и жел ба та за ус пех 
не сплас ну ва ат...
не Дев: Во те кот на мо ја та ка
ри е ра сум на и шол на мно гу 
проб ле ми, соп ки, но ни ко гаш 
не се пре да дов и истра јав. Од 
пет го ди ни се за ни ма вам со овој 
спорт, а актив но се нат пре ва
ру вам ве ќе 25 го ди ни. Са ми от 
вре мен ски пер и од ка жу ва де ка 
овие ре зул та ти не се слу чај ни. 
Се то тоа ба ра мно гу по све те
ност, ра бо та, мно гу го ди ни ми
на ти во са ла, мно гу пот за да се 
дој де до врв ни ре зул та ти.

 оваа нат пре ва ру вач ка го ди
на е на кра јот, кои се тво и те 
пла но ви и на што ќе би де по
ста вен фо ку сот за во ид ни на?
не Дев: Нат пре ва ру вач ки от 
ка лен дар за 2017 го ди на, ка ко 
и се ко ја го ди на, ни е ис пол нет, 
но за нас глав на цел ќе би де 
свет ски от шам пи о нат кој во 
Мон те ка ти ни, Ита ли ја ќе се 
одр жи во октом ври по втор пат 
ка ко обе ди нет свет ски ка ра те 
шам пи о нат. Јас во 2015 го ди
на учес тву вав и осво ив зла то 
на ова нат пре ва ру ва ње и мо ја 
жел ба е да го по вто рам ре зул
та тот след на та го ди на. 

Из ми на ти от ви кенд 
се одр жа 32. Европ ски 

шам пи о нат во тра ди ци о нал но 
ка ра те во Крањ ска Го ра, 

Сло ве ни ја, ка де што ма ке дон
ска та ре пре зен та ци ја 

за бе ле жи исто ри ски ус пех. 
Во кон ку рен ци ја од по ве ќе 
од 200 учес ни ци од по ве ќе 

од 20 европ ски зем ји, 
на ши те прет став ни ци 

прв пат на ед но ол ку го ле мо 
нат пре ва ру ва ње ус пе а ја 

да осво јат ду ри 12 ме да ли. 
Нај че сто на ши те ти мо ви се 

вра ќа ле со не кол ку осво е ни 
ме да ли, но овој пат тие во Ма
ке до ни ја до не соа се дум злат
ни, два сре бре ни и три брон

зе ни ме да ли. За ус пе хот, кол ку 
вре ме тра е ле под го то вки те и 

што сѐ би ло по треб но за да 
се стиг не до тој ре зул тат, 

„Ре пуб ли ка“ раз го ва ра ше со 
на ши от нај поз нат ка ра тист 

Де јан Не дев

Де Јан не Дев, каратист | ЕВ РОП СКИ ШАМ ПИ ОН ВО КА ТИ И КУ МИ
спорт интерВjу
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�  2 де кем ври 1946 година
 По бор ба та што се во де ла ме ѓу 

ма ке дон ски те пар ти за ни и грч-
ка та вла ди на вој ска на па тот 
Лерин - Писодер, грч ки те вла-
сти поч на ле со те рор во се ло то 
Буф. Око лу 200 по ли цај ци и 80 
во о ру же ни мо нар хи сти од окол-
ни те се ла вр ше ле гра бе жи, го-
ре ње и пу сто ше ње. За па ли ле 46 
тр ла, плев ни, во де ни ци, ѕвер ски 
ма че ле 28 не ви ни Ма ке дон ци.

�  7 де кем ври 1906 година
 Во Маврово, Гостиварско, е ро-

ден ар хи е пи ско пот Охрид ски и 
Ма ке дон ски г.г. До си теј Вто ри, 
пр ви от архиепископ Oхридски и 
Mакедонски на во зоб но ве на та Ма-
кедонска православна црква - Ох-
ридска архиепископија и, спо ред 
МПЦ-ОА, нас лед ник на Арсениј II. 
Це ли от свој жи вот го по све тил на 
служ ба та на цр ква та. На Вториот 
црковно-народен собир, одр жан 
од 4 до 6 октом ври 1958 го ди на, 
бил из бран за пог ла вар на МПЦ во 
об но ве на та Охридска архиеписко-
пија. Под не го во ра ко водс тво бил 
сви кан Третиот црковно-народен 
собир, одр жан на 18 јули 1967 го-
ди на, на кој МПЦ е прог ла се на за 
авто ке фал на.Во не го во вре ме од 
те мел би ла во зоб но ве на цр ква та, 
со си те неј зи ни ви тал ни ор га ни: 
епар хи и те, епи ско па тот, све штенс-
тво то, цр ков ни те оп шти ни во та тко-
ви на та и во ди јас по ра та, цр кви те 
и ма на сти ри те, обра зо ва ни е то и 
про све та та. Во 1967 би ла отво ре на 
Бо гос ло ви ја та, а во 1977 го ди на 
Бо гос лов ски от фа кул тет во Скоп је.

�  7 де кем ври 1909 година
 Во Бан ско, Пи рин ска Ма ке до-

ни ја, е ро ден Ни ко ла Јон ков 
Вап ца ров, пи са тел и ко му нист. 
Пос мрт но е до бит ник на по чес-
на та Меѓународна награда за 
мир во 1952 го ди на. Вап ца ров 
бил нај си лен по ет ски та лент 
ме ѓу Македонците кои тво ре ле 
на дру ги ја зи ци, освен на маке-
донскиот. Не го ва та единс тве на 
сти хоз бир ка со нас лов „Мо тор ни 
пес ни“ со др жи 20 пес ни на пи ша-
ни на бу гар ски ја зик.Не му му е 
до де ле но ед но од вид ни те ме ста 
во бу гар ска та ли те ра ту ра, иа ко 
тој са ми от и во жи во тот и пре ку 
сво ја та по е зи ја нед вос мис ле но 
из ја ву вал де ка е Ма ке до нец.

ВреМеПлоВ
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д в о г л е д
ЗАЕВ ќЕ ГО БЛОКИРА ТРАНСфЕРОТ НА ТАЛЕВСКИ ВО 
РАЈН-НЕКАР: „МЛАДИТЕ МОРА ДА ОСТАНАТ ДОМА“

Лидерот на опозицијата на вон
редна пресконференција де
нес соопшти дека ако дојде на 

власт СДСМ, тој лично ќе го блокира 
трансферот на младиот ракометен 
бисер Филип Талевски во герман
скиот шампион РајнНекар.

Според Заев, младите многу се исе
луваат од Македонија и кога тој ќе 
дојде на власт ќе запре тоа бидејќи 
ќе го врати животот во земјата.

� Бев избезумен, во шок, многу 
фригидно се почувствував и јас 
и сите во партијата кога случај-
но следејќи вести дознавме дека 
ракометниот талент Филип Та-
левски потпишал трансфер во 
германија во некој си клуб рајне-
кар. Ловен. Мовен, како и да беше, 
за 100200 илјади евра на метар 
кубен по квадрат.. на час. Мислам 
дека така нешто беше   рече Заев.

� Младите се иселија, многу мла-
ди, заминаа од Македонија. Тоа 
мора да запре. ова со ракометарот 
ја прелеа чашата, значи не смее 
млади добри деца да заминуваат 
таму во светот бидејќи дома не 
може да ја земаат германската 
плата. и сега Филип Талевски ќе 
живее на улица Штрасе во герма-
нија и ќе игра ракомет далеку од 
дома, нема ништо таму, ни сирење 

беровско ни ајвар и зошто? Би-
дејќи владата на вМроДПМне не 
направила услови тој да остане да 
игра во Скопје или Струмица и да 
зема 1015 илјади евра месечно. 
Тоа е недозволиво  додаде Заев.

� Затоа кога ќе дојде Заев на власт 
лично ќе се погрижам да го бло-
кирам трансферот на Талевски 
бидејќи доста беше младите да 
заминуваат од Македонија. а ако 
ептен запне да заминува вицето 
ќе го пратиме на преговори во 
клубот таму каде што ќе оди и ако 
ептен мора да замине, ќе зами-
не во странство овој млад човек 
само под подобри финансиски 
услови за Македонија  е убеден 
лидерот на СДСМ Зоран Заев.

Тој додаде и дека покрај Талевски 
во Македонија ќе ги враќа сите што 
заминале и работат за 20 пати по
висока плата. 

� не смееме да си дозволиме еден 
молер да не биде платен 8 евра 
на час како во германија. Значи 
1.500 евра ќе биде минимум мо-
лерска плата во Македонија, а 
лекарите ќе земаат едно 1015 
илјади сигурно. Секој мора да е 
стимулиран за да остане во Ма-
кедонија. ако треба ќе најдеме 
и нафта и ќе ја продаваме и ќе 

имаме милијарди, сто илјади ми-
лиони милијарди во буџетот, ама 
ќе ги вратиме дома сите луѓе  
убеден е Заев.

� и едно да знаете, ако, на при-
мер, јас како премиер заминам 
во германија бидејќи ќе треба да 
се откажам од фирмите што ми 
прават милиони, а премиерската 
плата не ми е доволна, тогаш ќе 
дојдам и јас по мене во германија 
да се земам и да се вратам дома, 
па ќе си ја направам платата 
како премиеро на германија или 
канцелар или што и да беше, така 
нешто тоа се викаше мислам, и 
после ќе го запрам иселувањето 
на премиери од Македонија со 
тоа што ќе имаат 300 илјади евра 
годишна плата со која ќе запре и 
ова иселување на Зоран Заев од 
Македонија бидејќи ако замине 
Заев кој ќе го враќа животот? не 
ме црпна господ од нивите за џабе 
да не го враќам животот и ДДв во 
Македонија  заврши претседате
лот на СДСМ. �

Кромиди Запад

*** Целта на „Двоглед“ е да се 
сврти вниманието на одредени 
појави во општеството. Секоја 

сличност со вистинските луѓе и 
институции е случајна.
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