
Со црни пари платени повеќе од 
70.000 албански гласови?

Поддршката на Албанците купена  
со милиони евра

СДСМ упорно ја гази волјата  
на граѓаните

Националното помирување  
како приоритет

Заев ја доведе Македонија 
до раб на граѓанска војна

Време е да се обедини 
македонскиот народ

петок, 16 декември 2016 годинабр. 224, година V цена: 50 денари

Македонија победи



Го сакам животот во Македонија и 
сѐ што има да понуди

Со црни пари платени преку 
70.000 албански гласови?

Националното помирување  
како прв приоритет

Регистри на регрути и воени 
обврзници во Скопје (1919-1940)

28

Странци во 
Македонија

Писма, документи, 
сведоштва

Актуелно 

Колумна
14

www.republika.mk

42

ДНИД Прва Република 
ДООЕЛ Скопје
бул. Илинден бр. 9 
1000 Скопје 
republika@republika.mk
contact@republika.mk
sport@republika.mk

Издавач / редакција: ДНИД Прва Република ДООЕЛ Скопје
                                       бул. Илинден бр. 9 , 1000 Скопје 

ж-ска: 500-0000007811-68 
депонент банка: Стопанска Банка АД Битола

Директор:  Доне Доневски

Маркетинг: 
Стојан Георгиевски, 
Габриела Мирчески 
тел. 02 / 32 99 999 
факс. 02 / 32 99 998

Главен и одговорен уредник: Ненад Мирчевски

Заменик главен и одговорен уредник: Билјана Зафирова

Редакција и соработници:

Александра Мазнева - Бундалевска, Невена Поповска,  
Марина Костовска, Наум Стоилковски, Александрија Стевковска, 
Бојан Момировски, Кристина Николова Кузмановски, Катерина Митиќ

Колумнисти: Горан Момироски, Љупчо Цветановски,  
    Ацо Станковски, Никола Србов

Лектори: Анета Љубецкиј, Тања Стевановска

Фотографија: Александар Ивановски

Графички дизајн: Никса Георгиевски, Билјана Неделковска

Печати: Графички Центар Скопје, ул. Скупи б.б.

Испечатени примероци: 4.000

Датум на печатење: 15 декември 2016 

facebook.com/nedelnikrepublikawww.republika.mk

За електронско издание ISSN
 1857 - 8276

Претплата: тел. 02/3089-306

вовед

Заев ја донесе Македонија на раб на 
граѓанска војна 4
анализа

Македонија заложник на недоветна партија 
и опортунистички лидер 11
економија

Невработеноста стигна до историски 
најниско ниво 22
личност на неделата

Александар Чичаковски 24 
здравје

д-р Елена Арсова, трихолог 32
култура | интервју

Галин Стоев 34
бренд концепти

Опра Винфри: ангел-спасител 40
спорт | кошарка

Војдан Стојановски 54
двоглед

Заев: Не признавам избори на кои  
СДСМ не победува 57

7



Не е големо изненадување-
то што Заев и раковод-
ството на СДСМ одбиваат 

чесно да признаат пораз и да му 
ја честитаат победата на про-
тивникот. Не е изненадување 
ниту неговата подготвеност да 
ја вовлече државата во крваво 
сценарио. Тоа се последни сили 
на човек што ја губи почвата 
под нозе. Човек во очај, кој е 
подготвен да се одмазди на 
секој што му се испречил на 
патот. Дилемата е дали Маке-

донија има сила да ја избегне 
(искрено верувам) последната 
стапица на „чадорот“ и да одо-
лее на опасноста? 

Сценариото за братоубистве-
на војна, кое претрпи неколку 
измени и надградби во по-
следните две години и кое до-
сега ВМРО-ДПМНЕ успешно го 
избегнуваше, сега е повторно 
активно. Можеби не како првич-
на замисла за конечен исход од 
предвремените избори, но си-

гурно како резервен план по не-
успешното сценарио да се урне 
власта со изборни манипулации. 

За што станува збор?

Додека набљудувачите ни ги 
оценуваат изборите како „ве-
родостојни и компетитивни“ сѐ 
погласно во јавноста се зборува 
за сериозна изборна корупција 
со албанските гласачи, кои во 
невообичаено голем број гласаа 
за СДСМ. Веројатно ова е само 
еден од начините на кои тре-
бало да се намали огромната 
разлика меѓу ВМРО-ДПМНЕ и 
СДСМ и да се обезбеди победа 
на опозицијата. За исполнување 
на целта, според информациите 
на повеќе медиуми, се полнеле 
кутии во доминантно албан-
ските средини и тоа по 18 часот, 
непосредно пред затварање на 
избирачките места. На тој на-
чин, но и со подмитување на 
албанските гласачи, на контото 
на СДСМ легнале меѓу 40.000 
и 70.000 албански гласови, за 
кои, според повеќе извори, биле 
потрошени милиони евра. 

Од каде се стигнати тие пари во 
државата, на чии сметки биле 
префрлани и како биле делени, 
треба да дознаеме од надлеж-
ните институции. Се надевам 
дека јавноста нема да чека мно-
гу долго за тие информации, 
односно ќе биде информирана 
пред да отидат работите во не-
сакан правец. Граѓаните мора 

да дознаат чии пари се делеле 
по џамии, по колку пари давале 
оџите за глас за СДСМ, дали има 
и каква е поврзаноста на начал-
никот на СВР Куманово поста-
вен од СДСМ со овие настани, 
кој е неговиот налогодавец од 
врвот на партијата... Исто така, 
би било многу несериозно ако 
не се спроведе истрага и за 
неважечките ливчиња, 37.000 
на број, за кои претседателот 
на ДИК вели дека биле само 
„начин на изразување волја“. 
Ваквиот ноншалантен однос 
кон оваа сериозна бројка по-
ништени гласачки ливчиња, 
можеби, се должи на фактот 
што, според некои информа-
ции, на повеќе од 90 отсто од 
нив бил заокружен бројот еден 
(на ВМРО-ДМПНЕ). 

Ова сценарио требало да гаран-
тира сигурна победа на СДСМ, 
под услов ВМРО-ДПМНЕ да не 
освои ниту еден мандат во дијас-
пората, а во Македонија да добие 
најмалку 50.000 гласови помалку 
од последните избори. Затоа Заев 
беше повеќе од сигурен дека ќе 
биде победник на изборите, па 
дури и без некој да го повика 
најави дека ќе поднел оставка 
ако не победи. Математиката им 
ја расипа, кој друг ако не народот, 
кој масовно излезе да гласа за 
одбрана на државата.   

Токму поради ваквиот нео-
чекуван развој на настаните, 
„чадорот“ и Заев бараа допол-
нително време за консултација 
и за коригирање на првичниот 
план, па, најверојатно, затоа и 
Чичаковски беше пратен на 
спиење. Додека претседателот 
на ДИК дремеше повеќе од се-
дум часа, а целата македонска 
јавност чекаше да слушне која 
партија колку мандати добила, 
СДСМ правеше пазар со Беса и 
договараше прегласување во 
неколку избирачки места каде 
што нема регистрирано сери-
озни изборни нерегуларнос-
ти. Овој нов план предвидува 
СДСМ и Беса на прегласување-
то меѓусебно да си ги поделат 
гласовите на штета на двајца 
пратеници на ВМРО-ДПМНЕ. 

Зоран Заев и СДСМ не ги при-
знаа изборните резултати во 
2014 година обвинувајќи ја 
ВМРО-ДПМНЕ за изборна краж-
ба и поради тоа ја предизвикаа 
најголемата политичка криза 
во државата од нејзиното оса-
мостојување. Изговорот беше 
дека нивниот политички про-
тивник, кој на тие избори освои 

Така СДСМ повторно би дошол 
во ситуација да ја погази на-
родната волја и да го украде 
мандатот за формирање влада.

Следејќи ги изборните интриги 
и манипулации што деновиве 
ги прави СДСМ пред, за време 
и по предвремените избори, 
занемаруваме еден многу ва-

жен факт, дека ВМРО-ДПМНЕ 
извојува убедлива победа со 
454.000 гласови, бројка што ги 
побива главните аргументи на 
опозицијата со кои ја предизви-
ка кризата. 

Зошто е тоа важно да се нагласи? 

повеќе од 480.000 гласови, ук-
рал дури 200.000 гласа на граѓа-
ните, а во избирачкиот список, 
наводно, имало стотици илјади 
непостојни гласачи. Тврдеа и 
дека имало 500.000 фантоми, 
луѓе гласале со фалсификувани 
лични карти и што ли не... Иако 
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не приложи ниту еден доказ за 
обвинувањата, Заев со поддрш-
ка на странски дипломати и на 
домашни шпиони две години 
упорно ја силува државата ба-
рајќи начин како да се инста-
лира на власт и да ја заобиколи 
волјата на граѓаните. 

Со масовно ширење на овие 
лажни тврдења, но и со многу 
други скандали лажирани во 
опозициските „фабрики за афе-
ри“, во изминатите две години 
СДСМ го оправдуваше бојкотот 
на парламентот, објавуваше не-
легално прислушувани разго-
вори, организираше насилни 
протести на кои бараше остав-
ка од владата и се обидуваше 
насилно да ја преземе власта, 
кршеше државни институции и 
сквернавеше споменици, врше-
ше насилство и се закануваше 
на новинари, експерти, обични 
граѓани-неистомисленици... 

Во сиот тој период упорно се 
обидуваше да испровоцира 
меѓуетнички или интерет-
нички судир, а владејачката 
ВМРО-ДПМНЕ, колку и да изгле-
даше нелогично за граѓаните со 
оглед на убедливата поддршка 
што ја уживаше, постојано пра-
веше отстапки, сѐ со цел да се из-
бегне таквото крваво сценарио. 

вовед

Зоран Заев и „чадорот“ ја открија 
слабата точка на ВМРО-ДПМНЕ 
(дека ќе избегнува крвопроле-
вање по која било цена) и токму 
благодарение на притисокот на 
дипломатите и на заканите со 
насилство успеаја да издејствува 
еден куп отстапки и исполнети 
барања како предуслови за пред-
времени избори. Добија сѐ што 
побараа - СЈО, нов Изборен зако-
ник, нов состав на ДИК, неколку 
министерства, меѓу кое и тоа за 
внатрешни работи… Сето тоа под 
изговор дека само така можат да 
ги докажат изборната кражба и 
лажните гласачи. Очајно бараа 
фантоми и лажен идентитет, но 
не најдоа ниту еден, освен фал-
сификатите на нивниот Чауш. Во 
меѓувреме, демек бараа избори, 
ама молеа Господ да не се одржат 
никогаш за да не се потврдат сите 
нивни лаги.

Дури и кога од третпат Заев (под 
принуда од „чадорот“) прифати 
да излезе на избори во декем-
ври, предупредив дека овој човек 
никогаш нема чесно да признае 
пораз. Овој во повеќе наврати 
докажано неморален човек, ни-
когаш нема да дозволи да биде 
почитувана волјата на народот 
на негова сметка, па затоа во со-
работка со неговите ментори е 
подготвен да направи сѐ за да 

се продолжи кризата, а СДСМ по 
која било цена да се избори за 
власт. Дури и да се случи граѓан-
ска војна како што најавуваше 
Верушевски во својата комуни-
кација на „Скајп“ со еден од осом-
ничените во „Пуч“!

Изборите што се одржаа во не-
делата, навистина, беа рефе-
рендумски со огромен одѕив на 
граѓаните, а народот јасно кажа 
„не“ за поделби, „не“ за двојазич-
ност, „не“ за редефинирање на 
државата. Доколку Заев и СДСМ 
бидат упорни во погазувањето на 
волјата на граѓаните се плашам 
дека ќе се доведеме во ситуација 
кога на улиците ќе се излее цели-
от гнев на народот што го соби-
раше во изминатите години. Овој 
пат, за жал, веќе никој нема ниту 
волја, ниту трпение, ниту прос-
тор за игри и за отстапки затоа 
што Заев и неговите сојузници нѐ 
доведоа на раб на граѓанска војна 
во која нема да бидат уништени 
само политички кариери туку 
и многу човечки животи. Затоа 
искрено се надевам дека ќе 
надвладее разумот во раковод-
ството на опозицијата и ќе ги 
прифати изборните резултати 
и волјата на граѓаните какви 
што беа презентирани од ДИК и 
беа поздравени од соодветните 
меѓународни фактори. �
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Д ој дов ме и до мо ментот ко-
га оние што ги за ло жи ја 
др жа ва та и на ро дот во за-

ме на за из бор но ин же нерс тво, по 
се ко ја це на тре ба да ја ис по ра ча ат 
сме тка та. А, сме тка та е го ле ма и 
те шка 70.000 ал бан ски гла со ви. 
За лож би те за „Ку ма но во да ви се 
де си“ за тро паа на вра та. Мно гу 
е таж но што под пла штот за на-
вод ни пет сто ти ни евра пла та дел 

од гра ѓа ни те ја за ме ни ја ид ни на-
та на сво и те де ца, не гле дај ќи ја 
ви стин ска та це на на по ну да та. 
Со нив ни от глас, Зо ран За ев и 
Рад ми ла Ше ке рин ска, за ед но со 
Сте во Пен да ров ски и со Пе тре 
Ши ле гов, ги тур ка ат дво ја зич но-
ста и кан то ни за ци ја та за би на ци-
о нал на др жа ва со кон сен зу ал но 
име, па и ако тре ба со крв да се 
из мие из бор ни от ре зул тат. Тол ку 

од де мо кра ти ја та. Или фе де ра-
ли за ци ја ка ко што ве ти ле За ев 
и Ше ке рин ска или спон зо ри те 
со Ка са ми и Се ла ќе пој дат и по 
нив ни те гла ви.

Кол ку цр ни ми ли о ни евра чи нат 
гла со ви те во Са рај, Ара чи но во, 
Брест, Та ну шев ци? Исти те овие 
акту ел ни „ба сти о ни на СДСМ“ се 
за пи ша ни во ко ле ктив на та ма-
ке дон ска ме мо ри ја ка ко упо ри-
шта на бор ци те за от це пу ва ње. 
Ток му за овие ме ста „ти тка ше“ 
и Му ха мед Зе ки ри, но ва та „не-
за вис на ѕвез да“ на СДСМ уште 
на пр вич ни те пре бро ју ва ња на 
гла со ви те. Но, тие по ра ки не беа 
на ме не ти за сла ве ње во СДСМ, ту-
ку беа по ра ки со по твр ди до фи-
нан си е ри те де ка се ис по ра чу ва 

Со црни пари 
платени повеќе  
од 70.000 албански  
гласови?

ПОДДршкАтА НА АлбАНцитЕ куПЕНА СО МилиОНи ЕВрА

Дој де мо мен тот ко га на ра ча на та и фи нан си ра на фе де
ра ли за ци ја за тро па на вра та та на СДСМ. На ра ча те ли те 
и фи нан си е ри те не ги ин те ре си ра ат из бор ни ре зул та ти, 
ту ку СДСМ на За ев со из бор но то ин же нерс тво со 70.000 
ал бан ски гла са да ус пее да ги тур не си те де мо крат ски 
прин ци пи кон ре а ли за ци ја на дво ја зич но ста и кан то ни
за ци ја та на др жа ва та со про ме не то име

Актуелно
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Ќе по ба ра ат ли Ка са ми и Се ла рам ко вен  
до го вор од Ра ма?

Не е тај на де ка Ти ра на е во по сто јан кон такт и ко ор ди на ци ја 
со ли де ри те на пар ти и те на ет нич ки те пар тии на Ал бан-
ци те во Ма ке до ни ја. Ду ри и се га, во нај ран ли ви от пер и од 
на Ма ке до ни ја, по пла те но то ин же нерс тво на из бор ни от 
про цес кој тре ба ше да до ве де до из лез од кри за та, ал бан-
ски от пре ми ер Еди Ра ма ги по ви ка кај се бе ли де ри те на 
по ли тич ки те пар тии на ет нич ки те Ал бан ци од Ма ке до ни ја. 
За кон сул та ци и те ка ко тие да се по ста ват пред фор ми ра-
ње то на но ва та из врш на власт во Ма ке до ни ја, тие мол чат, 
а Ра ма со оп шти де ка им ја ука жал по тре ба та „да нај дат си-
ла“ за да се обе ди нат во „за ед нич ка та аген да“, „да за ста нат 
на стра на та на ин те ре си те на си те Ал бан ци“,а врв да би де 
Охрид ски от рам ко вен до го вор. Ова не е ни што дру го ту ку 
ди рект но ме ша ње на Ра ма во по ли тич ки от жи вот во Ма ке-
до ни ја. Ин те рес но е тоа што во под го то вка на оваа сред ба, 
во Ти ра на сле та Џон Бре нан, ди ре кто рот на аме ри кан ска та 
ЦИА, кој се ин те ре си рал за по ши ро ки от ре ги о на лен без-
бед но сен кон текст. 

Ра ма има по сто ја на пра кти ка да се ме ша во вна треш ни те 
ра бо ти на Ма ке до ни ја во мо мен ти на до не су ва ње важ ни 
од лу ки, што не ре тко би ло над гра де но со ди рект ни за ка ни 
по евро ат лан ски те ин те гра ции на др жа ва та.  Но, тоа што 
не до сти га на овие сред би е што се ко гаш се наг ла су ва ле 
по до бру ва ње на пра ва та на Ал бан ци те во Ма ке до ни ја, но 
ни ко гаш ни ту Ра ма ни ту по ли ти ча ри те од Ма ке до ни ја не 
го отво ри ле пра ша ње то за чо ве ко ви те пра ва на Ма ке дон-
ци те во Ал ба ни ја.

Не са мо што со ве штач ки кре и ра ни те ри то ри јал ни по дел би 
на ма ке дон ска та за ед ни ца во Ал ба ни ја им се од зе ме ни две 
од три те оп шти ни, ту ку ду ри и та му де ца та го изу чу ва ат ма-
ке дон ски от ја зик до че твр то од де ле ние. Ра ма за бо ра ва де ка 
во Под гра дец, оп шти на со огром но ма ке дон ско на се ле ние, 
не ма ни ту еден од нив вра бо те но во ло кал на та упра ва. Ра-
ма и ли де ри те од Ма ке до ни ја во оп што не раз го ва ра ат де ка 
Ма ке дон ци те ба ра ат приз на ва ње во це ла Ал ба ни ја. Пред 
сѐ, ба ра ат да го ужи ва ат пра во то за уче ње на ма ке дон ски от 
ја зик во др жав ни те учи ли шта во Го ло Бр до, Го ра и се ка де 
ка де што жи ве ат зна чи те лен број Ма ке дон ци.

Со ци ја ли стот Ра ма пред раз го во ри те со чел ни ци те на ет нич-
ки те Ал бан ци од Ма ке до ни ја за бо ра ва де ка и са ми от ве ту ва ше 
по го ле мо вни ма ние за пра ва та на мал цинс тва та, ка ко дел од 
из бор на та пла тфор ма, а ка ко по бед ник на ле ва та ко а ли ци ја 
до би че сти тка од ма ке дон ски те друш тва кои од не го по ба раа 
да им по мог не на Ма ке дон ци те во Ал ба ни ја. Ка ко по тсе ту ва-
ње за Ра ма, но и за Се ла и за Ка са ми, иа ко по сто ја но се не ги ра 
бро јот на Ма ке дон ци те во Ал ба ни ја, ду ри и Ра ма знае де ка 
са мо во Ти ра на жи ве ат око лу 30.000 Ма ке дон ци, а нив ни от 
број не за о ста ну ва ни ту во Ел ба сан или Драч. Ма ке дон ци те 
во Ал ба ни ја не ба ра ат рам ков ни до го во ри, тие се ло јал ни 
гра ѓа ни, но ба ра ат од др жа ва та да им се по чи ту ва ат оп шти те 
чо ве ко ви пра ва пред ви де ни во ме ѓу на род ни те кон вен ции. 
Овие ба ра ња на Ма ке дон ци те во Ал ба ни ја мо же да би дат и 
пр ва та за ед нич ка пла тфор ма со ко ја Ка са ми и Се ла след ни от 
пат ќе на ста пат пред Еди Ра ма. 

Актуелно

нап ла те но то. СДСМ до се га не од го-
ва ра на јав ни те про зи вки да ли се 
лег на ти огром ни су ми па ри на сме-
тки на фи зич ки ли ца од нај тес но то 
ра ко водс тво на СДСМ и, исто та ка, 
да ли се лег на ти огром ни су ми па ри 
на сме тки на прав ни ли ца бли ски 
до За ев, СДСМ и Со рос? Или, да ли 
кам па ња та на СДСМ и гла со ви те на 
ет нич ки те Ал бан ци се нап ла те ни со 
цр ни па ри од ал бан ска та ди јас по ра?

Ал бан ска та ди јас по ра јав но по ра-
ча де ка гле да спа си тел и ме си ја во 
За ев, а во да чот Му са Ља ма ла ри со 
си те по че сти бе ше при мен во се ди-
ште то на СДСМ. Не го ви те ба ра ња 
и за ла га ња не се раз ли ку ва ат од 
акту ел на та по ну да на СДСМ и од 
пла тфор ма та што За ев и Се ла им 
ја прет ста ви ја во Швај ца ри ја. Јав-
но ста прес ме та ла, а СДСМ не од го-
ва ра да ли за Скоп ско, Ку ма нов ско 
и Те тов ско, од нос но во из бор ни те 
еди ни ци 1, 2 и 6, за 70 ил ја ди гла-
са се по де ле ни око лу 30 ми ли о ни 
евра, па ри кои би ле обез бе де ни од 
до на то ри, а де ле ни пре ку вер ски те 
об је кти? Од го вор не ма, а пос ле ди-
ци те ве ќе се поз на ти.

Во Ара чи но во СДСМ на бро ја 2.052 
гла са, нас про ти, за спо ред ба,  1.456  
за ДУИ или 794 гла са за Бе са. СДСМ 
и Бе са до ми ни ра ат во Са рај; СДСМ 
со 2.973 гла са, а БЕ СА со 3.300 гла са. 
Сту де ни ча ни ис по ра ча 2.515 гла со-
ви за СДСМ, до де ка за Бе са од вои 
2.024. СДСМ во Лип ко во нап ла ти 
773 гла са. Ду ри и во Ча ир, до мот 
на Бе са, бе са та на За ев до би 4.299 
гла са, пред Бе са со 3.183 и ДУИ со 
2.645 гла са. И Ди во На се ље, упо ри-
ште то на те ро ри стич ка та гру па со 
исти це ли, го да де гла сот за ка у за та 
на За ев. Ис по ра ча ни се гла со ви те и 
во Брест, Го шин це, Слуп ча не, на гра-
ни ца та со Ко со во, од ка де што и се 
ве ли де ка се ра ко во де ло ова из бор-
но ин же нерс тво пре ку ко сов ско то 
под зем је. Се то на бро е но на кон то то 
на СДСМ ис по ра ча нај мал ку осум 
пра те ни ци, во за ме на за пре и ме ну-
ва ње, кан то ни за ци ја, дво ја зич ност, 
бу џет ска рас пре дел ба, кон сен зу ал-
ност, по ли ции и вра бо ту ва ња по 
ет нич ки клуч и што ли уште не.

Не ма раз ли ка во пла тфор ми те 
на Зе ки ри, Се ла и на Ка са ми
Му ха мед Зе ки ри ги отво ри кар ти те 
де ка тој не бил „слу чај но во СДСМ“, 
од нос но де ка не за џа бе аги ти ра ше и 
ка ко но ви нар по ме ди у ми те, а по тоа 

ка ко пар ти ски член ги ор га ни зи-
ра ше ал бан ски те се ла. Мо ра да се 
ис по ра ча ве те но то и пла те но то за 
под др шка та од 70.000 гла са. Об вр-
ска на Зе ки ри во ова из бор но ин-
же нерс тво беа кон та кти те и пре-
не су ва ње то по ра ки, ме ѓу дру го то, 
и  со ко сов ско то под зем је, со лу ѓе 
со де бе ли до си е ја и вр ски со те ро-
ри стич ки гру пи кои дејс тву ваа и 
во Ма ке до ни ја, во Брест и во Ди во 
На се ље; ме ста та со та зе са мо о све-
сте ни со ци јал де мо кра ти. Тие се га 
се на коп че, акти ви ра ни, пред, за 
вре ме и по из бо ри те.

– Во мо мен тот ко га ќе за бе ле жам 
ре те ри ра ње, ќе збо ру вам јав но и 
не ма да мол чам би деј ќи ни ко му 
не му дол жам. Не ма да доз во лам 
цел та за ко ја се ан га жи рав во 
овој по ли тич ки суб јект да би де 
зло у по тре бе на, да ме зло у по тре-
бу ва ат ме не или гла са чи те што 
гла са ле за не го – ве ли Зе ки ри за 
стран ски ме ди у ми.

Со го вор ни кот на Зо ран За ев од 
на ста пот  во Берн, Швај ца ри ја, 
пред вод ни кот на ре фор ми сти те 
на ДПА, ко а ли ци ски дел од Али-
јан са та на Ал бан ци те, Зи ја дин 
Се ла, наг ла су ва де ка не от ста пу ва 
од тоа др жа ва та да би де би на-
ци о нал на.

– Ние ќе се за ла га ме ал бан ски от 
ја зик да би де служ бен на це ла-
та те ри то ри ја на Ма ке до ни ја, 
ко ја ќе би де би на ци о нал на др-
жа ва, ќе се до не су ва ат од лу ки 
со кон сен зус, ќе ја спро ве де ме 
це лос но де цен тра ли за ци ја та. Со 
ис пол ну ва ње на овие мер ки, кои 
ќе би дат ре гу ли ра ни со за кон, 
Ал бан ци те ве ќе не ма по тре ба 
да се пла шат од тоа кој ќе би де 
ид ни от пре ми ер – из ја ви Се ла, 

кој за мис лил и кон цепт во по ли тич ка та 
пла тфор ма за рас пре дел ба на ра бот ни 
ме ста спо ред ет нич ка при пад ност.

– Ние ќе пред ло жи ме и пра вич на 
рас пре дел ба на ра бот ни те ме ста. На 
при мер, во те тов ска та по ли ци ја да 
има вра бо те но 80 про цен ти Ал бан ци, 
а та ка ќе би де во си те ин сти ту ции. 
Вра бо ту ва ње то по ет нич ка ли ни ја ќе 
би де ре а ли зи ра но во за вис ност од тоа 
кол ку Ал бан ци жи ве ат во одре ден ре-
ги он  – нај а ви Се ла.

И дви же ње то Бе са, кое во за че то кот со 
За ев до го во ри ре де фи ни ра ње на др жа-
ва та, си от по ли тич ки и пра вен си стем го 
те ме ли врз на че ло то на кон сен зу ал ност. 
Од Бе са се га нај а ву ва ат ко а ли ци ра ње за 
фор ми ра ње тех нич ка вла да за ре ше ние 
за име то на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Тоа 
ре ше ние сме та ат де ка би го реф ле кти-
ра ло мул ти ет нич ко то оп штес тво во зем-
ја та, што, пак, е и пре дус лов за след но то 

ба ра ње, ин те гра ци ја во НА ТО и поч ну ва ње на 
пре го во ри те за евро ин те гра ции. По тоа, сме та 
Африм Га ши, ге не рал ни от се кре тар на дви-
же ње то Бе са, мо же да се ор га ни зи ра ат но ви 
из бо ри. Имај ќи ги пред вид грч ки те по зи ции 
и не ги ра ња на сѐ што е ма ке дон ско, за ед но со 
ма ке дон ска та кул тур на по себ ност, ка ко и ус-
ло ву ва ња та од дру ги те со сед ски ба ра ња, тоа 
зна чи де ка парт не ри те на СДСМ, Бе са, за мис-
лу ва ат ре де фи ни ра ње со це лос но бри ше ње на 
ма ке дон ско то од Ма ке до ни ја.

Ка де во овие по ну ди за пре и ме ну ва ње и бри ше-
ње на ма ке дон ско то од др жа ва та, ре де фи ни ра-
ње кон би на ци о нал ност, ет нич ка рас пре дел ба 
на др жав ни от бу џет и про пор ци о нал ност во 
вра бо ту ва ње то во оп штин ски те по ли ции и ин-
сти ту ции го пре поз на СДСМ? Ед но став но, За ев 
на бр зо отка ко ста на ли дер на СДСМ се отка жа 
од па три о тиз мот до да вај ќи де ка „не му до ли-
ку ва“. Тоа свое јав но отка жу ва ње од за шти та та 
на сопс тве на та др жа ва и по ре док го нај а ви, за 
по тсе ту ва ње, во те ле ви зи ско ин терв ју ток му 
кај Му ха мед Зе ки ри.
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Ц ик ло нот Бран ко ја по го-
ди Ма ке до ни ја во август 
2014 го ди на. Дој де, ви де 

и за ми на. Ви стин ски от цик лон за 
др жа ва та, пак, бе ше и е нас лед ни-
кот на исто и ме ни от ли дер поз нат 
ка ко БЦ, вре мен ско-по ли тич ка 
не по го да, ко ја од април иста та 
го ди на ја тре се и де ста би ли зи ра 
др жа ва та. Поч на со не ло гич но то 
не приз на ва ње на из бор ни те ре-
зул та ти. Цик ло нот За ев, си но ним 
за нај го ле ми от ка ми ка зе-по ли ти-
чар во исто ри ја та на Ма ке до ни ја 
и мно гу, мно гу по ши ро ко, не бе-
ше ка ко Бран ко. Овој пар ти ски 
штет ник дој де, ви де и оста на. Не 
по бе ди ни ко гаш, но му се бен-
ди са вни ма ни е то на тол па та, па 
ве ќе 2,5 го ди ни, ја те ро ри зи ра, 
уна за ду ва и уни шту ва ид ни на та 
на сопс тве на та др жа ва и на род. 
Ве ро јат но, ова е од ли чен слу чај 
за истра жу ва ње на свет ски те по-
ли ти ко ло зи, пси хо ло зи, фе но ме-
но ло зи итн. Да, бли зок е со Карл 
Фри дрих Мин ха у зен, поз нат по 
не ве ро јат ни те  ла ги што ми лу вал 
да ги ка жу ва. Нив пр ви ги ове ко-
ве чи ле Гер ман ци те Ру долф Рас ле 
и по е тот Го тфрид Ау густ Бир гер. 

Ла ги те на нас лед ни кот на БЦ и 
обо жа ва тел на Мин ха у зен, пак, 
ги по све до чи це ла та ма ке дон ска 
јав ност, не ед наш, ту ку сто ти на 
па ти. На ро дот (кој Пен да ров ски, 
кој со по мош на Ал бан ци те ста на 
па те ти чен Су пер мен, ми лу ва да 
си го на ре ку ва сто ка) за со стој ба-
та на За ев има ед на до бра фра за, 
ко ја ва кви те ли ко ви ги опи шу-
ва со два збо ра. Да, „тр чи-ла жи“. 
Не ве ро јат но до бар, кон ци зен и 
пре ци зен на ро ден опис на со стој-
ба та и дејс тву ва ње то на ли де рот 
на СДСМ.

Ар но ама, по втор но има ме проб-
лем. Ни кој не мо же да утвр ди да-
ли тој по ве ќе ла же по ин терв јуа 
и прес-кон фе рен ции, или по ве-
ќе тр ча по стран ски ам ба са ди и 
ал бан ски се ла? Од дру га стра на, 
За ев не мо же да би де Мин ха у зен. 
Гер ма не цот ла жел са мо за да со 
сво ја та дар ба ги нас мее лу ѓе то 
од сво е то оп кру жу ва ње, а на ши-
от ло ка лен ан ти хе рој за да дој де 
на власт и за да ос тва ри не чии 
ин те ре си, кои се сѐ са мо не ма-
ке дон ски.  По ве ро јат но, тој мо же 
да би де но си тел на ен дем ски пот-
тип, во ме ди ци на та поз нат ка ко 
син дром на Мин ха у зен. Овој син-

дром е по вр зан со из мис лу ва ње-
то здрав стве ни проб ле ми за да 
се дој де до тол ку по са ку ва но то 
вни ма ние. Кај За ев, пак, син дро-
мот на Мин ха у зен е уни ка тен. 
Тој ла же и ла же за да прив ле че 
вни ма ние и да дој де на власт, 
но при тоа из мис лу вај ќи ла ги за 
сво и те по ли тич ки про тив ни ци, а 
не ре тко и за се бе, де ман ти рај ќи 
се, во про сек, два па ти днев но. 
За жал на ма ке дон ски от на род, 
та ка бе ше и овој пат...

„А сад спектакл“: Како 
Заев тресеше мандати од 
ракав

Ве ро јат но, по ли ти ко ло зи те не 
поз на ва ат по ли ти чар што тол ку 
па ти се де ман ти рал и по бил са-
ми от се бе. Ај што ли де рот прет-
ста ву ва сво е ви ден фе но мен, но 
уште по го лем фе но мен се ли ко-
ви те што се се бе прет ста ву ва ат 
ка ко ин те ле кту ал ци и ур ба ни 
ли ко ви, а оваа па то ло шка ма на 
во оп што не им пре че ше да гла-
са ат за не го. Без лу бри кант ја 
про гол таа и при ми ја при ка ска та 
за „ре жи мот“, „сло бо да та“, „ропс-
тво то“ и уште ко ја не глу пост. 
На стра на, во ни ту еден мо мент 
не ги за гри жи не го во то ли ци-
ти ра ње со дво ја зич ност и со ал-
бан ски ја зик од гра дин ка. Да, оти 
За ев им ре че де ка тоа што јас но 
го ка жа, не би ло та ка. А тој не ла-
же, не ли. Маз но, си го про гол таа 
об јас ну ва ње то и сѐ што оди во 
комп лет со не го и си гла саа. За 
дво ја зич ност. Да, ре зул та ти те 
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АнАлизА
МАкЕДОНиЈА ЗАлОЖНик НА НЕДОВЕтНА ПАртиЈА  
и ОПОртуНиСтиЧки лиДЕр

Фе но ме нот За ев

Ли де рот на СДСМ ста на си но ним за ла га. На со ци јал ни те мре жи не е ве ќе „на ла га та“ 
ту ку „на За ев му се кра тки но зе те“. Би се ри те му ги зна е те си те, ла ги те уште по до бро, 
а пос лед на та е таа за оста вка та. Ќе ја дал и во пар ти ја и во оп шти на ако на по бе дел. 
И „шу прај ме“ се га за „ва де ње“ од глу по ста? Па единс тве но то што го знае За ев – 
кри за, но ви ла ги и уште по но ва де вал ва ци ја на си сте мот, др жа ва та и на сопс тве на та 
на ци ја... Ви стин ски от проб лем е што овој пат и За ев е из ла жан. Го из ла жаа де ка 
ќе по бе ди, па тој коц кар ски, си гу рен во ме стен ка та, ста ви сѐ во за лог. Ар но ама, 
ча до рот му обез бе ди „са мо“ 70.000 ал бан ски гла со ви, а ве тил 100.000. Та кси рат...

- др жа ва та се тре се, 
а тој ла же ли ла же

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
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по ка жаа де ка кај ели ти сти те и 
тие што са ка ат да ста нат не ма 
ни ту тра га од ре волт од ка жа но-
то за ал ба ни за ци ја та. По втор но, 
ку ри ри те ла же ле... За жал, екс-
прес но, еден ден по из бо ри те ги 
де ман ти ра ше и отрез ни но во то 
ра ди кал но ми ле ни че и пра те-
ник Му хи, кој си откри де ка тоа 
во оп што не би ло ла га и де ка 
дво ја зич но ста мо ра да се ре а ли-
зи ра. На ве де и 70.000 при чи ни 
за спро ве ду ва ње на ве те но то и 
на ка жа но то. Се на до вр заа Ах-
ме ти, Та чи, Се ла и Ка са ми, кои 
вед наш за ми наа на „ба ци ра ка“ 
кај Ра ма во Ти ра на.

А За ев, за си лен од одо бру ва ње-
то на членс тво то, си про дол жи 
со ла га та. Ве ќе на вик нат, ка ко 
лик за кој Ди во На се ље (ка де 
што освои еден куп ал бан ски 
гла со ви) бе ше ме стен ка, па те-
ро ри зам, лик ко му не за кон ски 
прис лу шу ва ни те раз го во ри му 
ги да доа стран ски служ би, па 
не поз на ти му ги оста ви ја пред 
вра та, за да му ги да дат до маш-
ни „свир ка чи“, чо век што се сог-
ла си на два тер ми на за из бо ри 
(април, па ју ни 2016 го ди на) за 
да плук не на ве те но то и пот-
пи ша но то, чо век што ла же ше 
без исав во Тел Авив, Љуб ља на, 
Берн, Стру ми ца и ка де сѐ ве ќе 
не, се га за два де на из ла жа два-
па ти во Скоп је.

Да, без срам и пер де, ли де рот 
на 11 де кем ври пред це ла та јав-
ност из ла жа де ка СДСМ осво ил 
52 пра те ни ка, а ВМРО-ДПМНЕ 
51 и си прог ла си по бе да. „Опо-
зи ци ја та на СДСМ, за ед но со 
гра ѓа ни те, има еден ман дат 
плус, че ка ме ре зул та ти, во-
ди ме со еден ман дат по ве ќе, 
по чи ту ва ни гра ѓа ни, ра ду-
вај те се, сла ве те го жи во тот, 
пад на ре жим“. Во ме ѓу вре ме, 
ДИК ин ди ка тив но доц не ше со 
ре зул та ти те и го пре кр ши Из-
бор ни от за ко ник об ја ву вај ќи ги 
ман да ти те со 2,5 ча са за доц ну-
ва ње, но си ка жа де ка ре ал но ста 
е 51-49, по ткре пе но со  око лу 
два е сет ил ја ди гла со ви по ве ќе 
за ВМРО-ДПМНЕ. Тоа, се пак, не 
го пре мис ли За ев. По ра ди за да-
де на та ми си ја, се га не му „ве-
ру ва ше“ ни ту на сопс тве ни от 
из бор, Чи ча ков ски, па след ни от 
ден прог ла си не ре ше но. Де мек, 
ДИК не зна ат, а СДСМ да ти има-

ле не 49, ту ку 50 ман да ти. Ај што 
за бра ни - не кој ни слу чај но да 
не ко а ли ци рал со Гру ев ски, но 
без да се из ви ни за истре се на та 
ла га та во не де ла та, тој без пар-
дон си „плес на“ но ва, ста вај ќи 
ги сопс тве ни те че да од ДИК во 
не бра но. И до де ка си те се пра-
шу ваа што е иде ја та на ли де рот 
и да ли во оп што ја има, ка ко и 
па мет, тој си имал ма ка. Го ле ма 
ма ка. ОСТАВКА, во мно жи на...

Упс! „Се шегувавме!“ Се 
излета и понуди оставки

Исти от тој на де жен Зо ран За-
ев во по ве ќе на вра ти ве ти ли-
дер ска оста вка во пар ти ја та, па 
ду ри и од гра до на чал нич ка та 
функ ци ја. Ни кој не го те ра ше, 
ни ту го пра ша за тоа, но тој са-
мо и ни ци ја тив но си ве ти де ка со 
по раз за ми ну ва во по ли тич ка та 
исто ри ја. Го ка жа исто то уште 
пред ед на не де ла, збо ру вај ќи 
си по на ви ка за се бе во тре то 
ли це ед ни на. По твр ди и ден та 
на из бо ри те при гла са ње то во 
род на та Стру ми ца. Та му опор-
ту ни стот За ев из ја ви: „Ако на 
ол ку зна чај ни из бо ри се слу чи 
не га ти вен ре зул тат, то гаш ми 
за вр шу ва по ли тич ка та ка ри е-
ра, но не раз мис лу вам за оваа 
ва ри јан та за што зре ла е Ма-
ке до ни ја, жи во тот се вра ќа и 
убе ден сум де ка по бе ду ва ме“. 
Тер ми нот „опор ту нист“ оз на чу-
ва не прин ци пи ел но ко ри сте ње 
на по вол ни мо мен ти во одре-
де на си ту а ци ја за ос тва ру ва ње 
сопс тве ни, тес ни и се бич ни ин-
те ре си, без во оп што да се во ди 
сме тка за мо ра лот и за оп шти те 
ин те ре си. Опор ту низ мот нај-
че сто се вр зу ва ток му со по ли-
ти ка та и со по ли ти кант ство то. 
Ка ков пре кра сен опис на дејс-
тву ва ње то на СДСМ и на За ев 
во „Ви ки пе ди ја“, не ли?

Са мо не кол ку ча са по доц на, 
отка ко ве ти оста вка, За ев пред 
вла да та во Скоп је, до де ка без 
проб лем ла же ше за осво е ни те 
ман да ти и ве ро јат но при тис нат 
од фрој дов ски от комп лекс, во 
еу фо ри ја та из ви ка: „ле ле, ле-
ле, што на пра вив ме!“  Мно гу, 
мно гу искре но. На ви сти на, ар но 
што се пра ша, за тоа што на пра-
ви ја тол ку мно гу глу по сти за 
др жа ва та и за на ци ја та.

Заев изненаден: Му ветија, а 
тој не победи?

Од дру га стра на, не кол ку пра ша ња 
про из ле гоа од не го ва та еу фо ри ја. 
Ла же ше ли За ев за ман да ти те пред 
вла да или бе ше убе ден во нив? Да ли 
не кој го из ла жа за ре зул та тот, и да-
ли тој, на ви сти на, бе ше убе ден де ка 
си гур но по бе ду ва од исти от тво рец 
на ова обем но и комп лекс но две и 
пол го диш но сце на рио?  Исти от тој 
што при по бед нич ки от го вор го спо-
ме на и Ни ко ла Гру ев ски, кој ве чер та 
со оп шти: „ имав ме иск лу чи тел но 
те жок про тив ник. тоа не бе ше са-
мо СДСМ, тоа до бро го зна е те“.

Ве чер та на 11 де кем ври 2016 го ди на 
Ма ке до ни ја се из не на ди од ре зул та-
ти те. Кој по зи тив но, кој не га тив но, 
но ефе ктот на из не на ду ва ње то бе-
ше не сом не но при су тен кај си те. 
ВМРО-ДПМНЕ беа из не на де ни од 
ма ла та раз ли ка, но вклу чу ва ње то 
на Ал бан ци те во при ка ска та на За ев 
ја об јас ни ди ле ма та. Иста та ве чер 
се зна е ше за „по бе ди те“ во Та ну-
шев ци, Ара чи но во, Сту де ни ча ни... 
ДУИ и ДПА беа не при јат но из не на-
де ни од Бе са, а уште не по вра те ни 
од пр во то, исти те Али и Мен дух се 
фра пи раа и од учес тво то на СДСМ. 
Бе са се из не на ди од се бе, иа ко и тие 
зна е ја де ка не кој (исти от за штит ник 
на СДСМ) им ја сре ди ра бо та та на 
те рен, но во нај го ле ма еу фо ри ја и 
ек ста за од при јат но из не на ду ва ње 
пад на членс тво то на СДСМ. Ни кој 
од нив, не у па те ни те во сце на ри о то, 
не ни со ну ва ше за ва ква бли скост 
од са мо 20 ил ја ди со гла со ви те за 
ВМРО-ДПМНЕ.

За мно гу ми на не раз бир ли во, но нас-
про ти членс тво то и сим па ти зе ри те, 
За ев, Ше ќе рин ска и вр ху шка та беа 
не га тив но из не на де ни и во тра ор. 
Тие, на ви сти на, ве ру ваа во по бе да. 
Па та ка им ве ти ја. Не Му хи и Аде-
ми. Кој го из ла жа ра ко водс тво то на 

СДСМ де ка по бе да та е де фи ни-
тив на?

Да, ча до рот и овој пат ја ут на ра-
бо та та. Исто ка ко и со ефе ктот 
на „бом би те“ и со ша ре на та „ре-
во лу ци ја“, ко ја ус пе а ја са мо да 
вдо ми двај ца ели ти стич ки џа-
бо ле ба ри во за ко но дав ни от дом. 
Иа ко, ов де по ми наа нај до бро. 
Очиг лед но, не кој сра бо ти од лич-
на ра бо та кај Ал бан ци те. Со што 
и ка ко тој не кој ги ку пи гла со-
ви те на 70 ил ја ди при пад ни ци 
на оваа за ед ни ца, ве ро јат но ќе 
ка же вре ме то. Проб ле мот е да ли 
не кој ќе од го ва ра за сто ре но-
то, или не ма да го по ла зи му ва, 

исто ка ко и акте ри те во игра та 
на СДСМ, ко ја до не се 150.000 др-
жав јанс тва за Ко сов ци во 1994 
го ди на. Ре ци ди вот на исти те тие 
Ко сов ци,  по ве ро јат но нив ни те 
по том ци, го ви дов ме во авто бу-
си те пол ни со нив на 11 де кем-
ври. Ар но ама, ут наа за мал ку. За 
са мо 20-30 ил ја ди гла со ви, кои 
ќе им до не сеа по бе да.

Ве ро јат но, авто рот на сце на ри о-
то што трае ре чи си три го ди ни, 
го убе дил За ев де ка ќе до бие не 
70 ту ку 100 ил ја ди гла со ви од 
Ал бан ци те. И та ка сѐ изг ле да ше 
сти хиј но. Поч ну вај ќи од не приз-
на ва ње то на из бо ри те во 2014 
го ди на, бом би те, „ре во лу ци ја та“, 
укра де на та про гра ма, дво ја зич-
но ста, три ум фа лиз мот... Се га, по-
ле ка, но си гур но, „сти хиј ни те“ 
еле мен ти из ле гу ва ат од ха о сот 
и фор ми ра ат од лич но и ефект но 
сце на рио, кое, де фи ни тив но, не 
го смис ли ле За ев, Ше ќе рин ска и 
Ве ру шев ски. Ши ле гов уште по-
мал ку. Проб ле мот е што при ка-
ска та по то на ка ко „Ти та ник“ на 
Ја не ва, а сце на ри стот по гре ши за 
мал ку. Оста ну ва отво ре но, да ли 

исти от тој ча дор ќе ус пее да го 
сра бо ти за мис ле но то пред офи-
ци ја ли за ци ја та на ман да тот на 
Трамп, или, се пак, утка та од 20 
ил ја ди гла со ви ќе зна чи не мил 
крај на сце на ри о то? Евро па ве-
ќе из ле зе со јас на под др шка за 
ВМРО-ДПМНЕ. Ка ко и да е, За ев 
се за ле та. Ве ти оста вки, а за гу би. 
Не за луд но се отво ри со:  „ле ле, 
ле ле, што на пра вив ме!“  Очај-
нич ки те че ко ри од по ли тич ки от 
да ве ник се оче ку ва ни. 20 или 
200 ил ја ди раз ли ка, т.е. ми на-
ти те или овие из бо ри, но не кој 
упор но не приз на ва по раз. Ни-
кој не ни оче ку ва ше За ев да се 
сме ни и да ста не доб ле сен, но 
овој че кор се по са ку ва ше од ед-
на единс тве на при чи на – да се 
потс ми ри за кр ве ни от на род, кој 
го за кр ви ток му не до вет ни от 
не приз на вач. Пра ша ње то е са мо 
до ка де ќе оди во ури ва ње то на 
ими џот на сопс тве на та др жа ва 
и на ци ја? По до бро ка жа но, да-
ли оста на не што не ин фи ци ра но 
од не го ви те не до вет ни дејс тва? 
Уште по до бро, пак, вре ме е да 
пре ста не, за тоа што тр пе ни е то 
на на ро дот е при крај... 

АнАлизА
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време е да се обедини македонскиот народ
Пишува |  Го ран Мо ми ро ски

Се су дри ја ку мо ви и ку ма ши ни, не 
раз го ва ра ат бра ќа и се стри, ро ди те
ли и де ца, не са ка ат ни очи да си ви
дат дру га ри од дет ство, дол го го диш
ни ко ле ги и ко ле шки ко му ни ци ра ат 
са мо служ бе но. Сим па ти ја та за раз
лич ни по ли тич ки пар тии пре диз ви ка 
омра за ка ко ни ко гаш во мо дер на та 
исто ри ја на Ма ке до ни ја. Ово го диш
ни те пар ла мен тар ни из бо ри за две те 
нај го ле ми пар тии беа исто ри ски и 
ре фе рен дум ски, но крај но вре ме е 
ин сти ту ци о нал но, пар ти ски, пре ку 
нев ла ди ни те ор га ни за ции, па ако 
са ка те и пре ку стран ци те кои има ат 
сво ја уло га во по дел ба та на ма ке
дон ско то др жав но и на ци о нал но 
тки во, да се пре ве ни ра на та мош на 
еска ла ци ја на со стој би те. Фру стри
ра ни от ма ке дон ски гра ѓа нин од ко ја 
би ло по ли тич ка про ви ни ен ци ја ве ќе 
не мо же да ги из др жи си те стре со ви 
на кои е под ло жен. Вре ме е за дра
ма тич на про ме на и нов по че ток во 
кој гла вен при о ри тет тре ба да би де 
бор ба та про тив омра за та. Ма ке до
ни ја не смее да си доз во ли уште две, 
три или че ти ри го ди ни кри за во ко ја 
ќе ска пу ва ме ка ко на ци ја. Тој лу ксуз 
во си ту а ци ја ко га САД и Бри та ни ја 
раз мис лу ва ат за ти вко пов ле ку ва ње 
од Бал ка нот, а Евро па не знае што 
да пра ви ни со са ма та се бе, ед но
став но не сме е ме да си го доз во ли
ме. Зна ме то на Ма ке до ни ја со че ти
ри те вол ци во со седс тво то, кое се га 
е мо ди фи ци ра но со уште еден волк 
по ве ќе на се вер, мо же би, не ма исто 
зна че ње ка ко пред сто го ди ни, но сѐ 
уште има сво ја сим бо ли ка ба зи ра на 
на ре ал но ста. Вло гот е огро мен, не 
мо же ме да ја ри зи ку ва ме не за вис на
та др жа ва за ко ја се бо ре ле и ги не ле 
сто ти ци ил ја ди лу ѓе во ми на то то

НА ци О НАл НО тО ПО Ми ру ВА њЕ кА кО При О ри тЕт

Но ва та ма ке дон ска вла-
да, ко ја ќе ја со ста ву ва 
ВМРО-ДПМНЕ спо ред 

пр вич ни те ре зул та ти на Др-
жав на та из бор на ко ми си ја 
об ја ве ни во по не дел ни кот 
на ве чер, ќе има мно гу ра бо-
та. Но, овој пат, за раз ли ка од 
прет ход ни те из бо ри, Вла да та 
ќе има еден гла вен при о ри тет 

без чи е што ре ша ва ње џа бе ни 
се стран ски ин ве сти ции, пр ви 
ме ста на ли сти те на „Ду инг 
биз нис“ и 170 ил ја ди но ви ра-
бот ни ме ста. Без ре ша ва ње на 
проб ле мот со омра за та што 
по стои ме ѓу „две те Ма ке до-
нии“, кои ре ал но по сто јат во 
зем ја ва, ман да та рот Ни ко ла 
Гру ев ски мо же да за бо ра ви на 
си те ре зул та ти што не го ва та 
пар ти ја ги на пра ви во из ми-
на ти те 10 го ди ни. 

Тоа што де но ви ве мо же ме да 
го слуш не ме и про чи та ме, пред 
сѐ на со ци јал ни те мре жи ако 
со од вет но се прес ме та исто ри-
ски от кон текст и мо ќта на со-
ци јал ни те мре жи, не ми нов но 
нѐ во ди во гра ѓан ска вој на, во 

вна тре ма ке дон ски су дир кој 
не е ни што по мал од тој 

во 20-ти те и 30-ти те го ди ни на 
ми на ти от век ко га по со фи ски-
те ули ци се ле е ше ма ке дон ска 
крв. Без раз ли ка да ли таа ќе 
оста не са мо ка ко вир ту ел на 
би тка на „Фејс бук“ и на „Тви-
тер“ или ќе из ле зе на ули ца и 
ќе поч не да се лее ви стин ска, 
цр ве на, леп ли ва чо веч ка крв е 
по мал ку важ но. Нај важ но е де-
ка кур шу ми те, и ви стин ски те и 
вер бал ни те, ќе оста ват та кви 
тра ги на ду ша та на Ма ке до-
не цот што со де це нии ќе би де 
преч ка за да из гра ди ме нор-
мал но оп штес тво. 

Ка ков би ло вна тре шен 
су дир е по гу бен за  
Ма ке до ни ја 
Овој текст е ис пра тен на ре-
дак ци ја та на „Ре пуб ли ка“ во 
втор ни кот ко га За ев се прог-
ла си за по бед ник на из бо ри те 
иа ко не го ви от пар ти ски пре-

тсе да тел на ДИК из ја ви де ка 
по бед ник е ВМРО–ДПМНЕ, но 
ни ту таа, ни ту оста на ти те из-
ја ви на За ев не се тол ку важ ни 
кол ку што е важ но 450 ил ја ди 
гла са чи на по бед нич ка та пар-
ти ја да не вле зат во сце на ри ја-
та на дел од опо зи ци ја та, ко ја 
не са мо што се на де ва, ту ку и 
ди рект но ра бо ти на конф ликт-
ни со стој би. 

Су дир по скоп ски те или по 
би тол ски те ули ци ќе зна чи 
мож ност за про те кто рат, за 
кој од по о дам на збо ру ва ат 
дел од опо зи ци ски те иде о ло-
зи. Кре ва ње ра ка од Ма ке до нец 
врз Ма ке до нец мо же да би де 
оправ да но со ми ни ма лен број 
при чи ни, а тоа не смее да би де 
не ги ра ње на из бор ни те ре зул-
та ти, пол не ње гла сач ки ку тии 
или од би ва ње да се по чи ту ва ат 
Уста вот и за ко ни те. 

Ве штач ки су дир ме ѓу ур ба на и 
ру рал на, ме ѓу ин те ле кту ал на и 
зем јо дел ска Ма ке до ни ја 

Ка ко што Гру ев ски мо ра да ги 
по чи ту ва си те гла са чи што го 
да доа сво јот глас за опо зи ци ја-
та, та ка и За ев мо ра да по чи ту-
ва де ка 453.000 лу ѓе гла са ле за 
по ли ти ка та на ВМРО-ДПМНЕ. 
Во тој кон текст, и по бед ни ци-
те и по ра зе ни те мо ра да вни-
ма ва ат де ка во два та та бо ри 
има лу ѓе без кои Ма ке до ни ја 
не мо же да оп ста не. Опо зи ци ја-
та, ко ја агре сив но, пред сѐ, пре-
ку со ци јал ни те мре жи вед наш 
по из бор ни от ден ги на пад на 
„сел ја ци те“ де ка го одр жу ва-
ат ВМРО-ДПМНЕ на власт, не 
прес ме та де ка ме ѓу нив има 
огро мен број лу ѓе што не са мо 
што се по пис ме ни и по о бра зо-
ва ни од це ли от СДСМ ту ку и 
без нив и нив на та енер ги ја Ма-
ке до ни ја ни ту не ко гаш мо же ло 

да ја би де ни ту не ко гаш ќе ја 
би де. И таа со стој ба ни ко гаш 
не ма да се про ме ни.

Слич но е и со по тен ци ра ње-
то од стра на на ВМРО-ДПМ-
НЕ де ка за СДСМ гла са ле 70 
ил ја ди Ал бан ци. Со ба ра ње то 
за дво ја зич ност на це ла-
та те ри то ри ја на Ма ке-
до ни ја и со нај а ви те за 
кан то ни за ци ја и ка ква 
би ло фор ма на фе де ра ци ја 
ВМРО-ДПМНЕ ни ко гаш не 
смее да на пра ви ни ка ков 
ком про мис и тоа ве ро јат-
но би би ло единс тве на ва-
лид на при чи на за не ка ков 
су дир ме ѓу Ма ке дон ци те, 
но нај го ле ма та ма ке дон ска 
пар ти ја не смее да го пот-
це ни фа ктот што 
тол ку мно гу Ал-
бан ци гла са ле 
за СДСМ. 

Ко га ве ќе на си те им е јас но 
де ка фе де ра ли за ци ја та на Ма-
ке до ни ја, ка ко впро чем и си те 
дру ги го ле ми од лу ки за др-
жа ва та, не мо же да се до не се 
без ВМРО–ДПМНЕ, осо бе но по 
осво е ни те 453 ил ја ди гла со ви, 
пар ти ја та не смее да соз да ва 
до пол ни тел ни тен зии осо бе но 
по ра ди тоа што тие тен зии му 
одат во при лог на Зо ран За ев, 
кој има са мо ед на шан са да ги 
из ла же Ал бан ци те де ка ќе го 
до би јат тоа што не им сле ду-
ва во сог лас ност со Уста вот и 
за ко ни те.  
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Ид ни на та ни е  
за ед нич ка, и це ли те 
тре ба да ни се исти
Тие што се на де ва ат де ка со 
па дот на ВМРО-ДПМНЕ ќе зап-
ре ми гра ци ја та, ќе се на ма ли 
не вра бо те но ста, ќе се зго ле мат 
пла ти те, де ка ќе не ма за дол жу-

ва ње на др жа ва та, се во го ле ма 
гре шка. Ни кој не ма ма гич но 
стап че да нѐ из ва ди од та му ка-
де што сме, па не ка се со бе рат и 
За ев, и Бран ко, и Беј ли за ед но. 

Ед но став но е, пос ле ди ци те од 
гре шки те на ма ке дон ска та по-
ли тич ка ели та од по че то кот на 

не за вис но ста, ком би ни ра ни со 
ан ти др жав ни те актив но сти на 
стру кту ри те на УД БА и КОС и 
иск лу чи ви те и по греш ни по ли-
ти ки што во обид да ја де кон-
стру и ра оваа ше ма ги во де ше 
ВМРО–ДПМНЕ, не мо жат да ис-
чез нат пре ку ноќ, ни ту, пак, 
во тоа мо же ме да оче ку ва ме 
по мош од стран ци те. Тие се ко-
гаш ќе има ат свои ин те ре си и 
се ко гаш ќе са ка ат да октро и-
ра ат свои лу ѓе кои без по го вор 
ќе ги вр шат нив ни те за да чи, 
што се по ка жа во 2005 го ди на 
за вре ме на ре фе рен ду мот за 
те ри то ри јал на та по дел ба. 

За тоа и ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, 
но и ал бан ски те пар тии, тре ба 
да би дат свес ни де ка ако ра-
бо ти те из ле зат од кон тро ла, 
ни ко гаш ве ќе не ма да мо жат 
да ги ужи ва ат де неш ни те ре-
ла тив но по вол ни со стој би - во 
сво ја су ве ре на зем ја да во дат 
сво ја автен тич на по ли ти ка во 
ин те рес на ма ке дон ски те гра-
ѓа ни. �
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Пишува | Никола Србов

Ако можевме да ја 
заштитиме европа од 
eмигрантите, можеме 
и Македонија од 
предавниците

По објавувањето на резул-
татите од предвремените 
парламентарни избори во 

Македонија на кои победата ја 
однесе ВМРО-ДПМНЕ, партијата, 
чијашто политика не беше во 
согласност со пропуштање на 
емигрантите низ балканската 
маршрута, почнаа да пристигну-
ваат и честитки за новата влада 
во Македонија. Со честитките, 
селективно, први се јавија тие 
што уште во предизборието ѝ 
даваа поддршка на ВМРО-ДПМ-
НЕ. Од земјите-членки на ЕУ, оче-
кувано, први се јавија Австрија и 
Унгарија, државите што се први 
на удар од емигрантската криза 
по нашиов бедем на јужна гра-
ница. Од Балканот прва се јави 
Србија, државата, чијашто јужна 
граница би била под директен 
напад доколку Македонците 
на југ попуштат со бедемот и сѐ 

деновите додека да биде отпо-
викан од должноста.

Во моментов кога го пишувам 
ова, македонскиот народ се орга-
низира и се собира да излезе на 
улица, да си ја одбрани државата, 
да го спречи разнебитувањето 
на сопствената држава, која ја 
доби со многу жртви низ исто-
ријата. Со македонскиот народ 
ќе излезам и јас, и сите други 
што сакаат да опстане нашата 
држава бидејќи немаме друга, а 

тешко дека ќе бидеме кираџии. 
Ќе излеземе да ги испратиме во 
историјата сите тие што ѝ поса-
куваат смрт на државата, да ја 
испратиме во историјата ваква-
та македонска левица, која преку 
своите медиуми соопштува дека 
ќе навива за смртта на Македо-
нија. Уште не им кажале дека ќе 
немаат за кого да навиваат, тоа, 
можеби, ќе го дознаат денеска, 
откако народот ќе расчисти со 
сите што ѝ посакуваат смрт на 
оваа земја. �

така со ред, еднаподруга, како 
домино, каков што би бил и 
ефектот доколку ВМРО-ДПМНЕ 
не е на власт. Од Западна Европа, 
пак, очекувано, се јавија десни-
чарските партии, кои жестоко 
се противат на пропуштањето 
емигранти од Блискиот Исток, 
десничарите што ги засега пра-
шањето „што ќе биде со мојата 
држава?“ тие честитаа за побе-
дата на сестринската партија, 
која, пак, покрај идеологијата, 
со својата политика им го чува 
и интересот, а држава се гради 
со работење за државниот ин-
терес, наспроти за туѓиот, како 
што работи македонската ле-
вица, ако воопшто може да се 
нарече македонска.

Но имаше и такви што не само 
што не честитаа, туку еве ги, сѐ 
уште притискаат да се анули-
ра победата на ВМРО-ДПМНЕ. 
Не честитаа евробирократи 
на кои поимот држава не им 
значи ништо, евробирократи 
што работат на тастер и против 
своите поранешни татковини 
од кои се откажале, не честитаа 
европските левичари, не чес-
тита Бејли, кој си ги одбројува 

Емигрантската криза со која се соочува Европа 
во последниве две години, која, пак, се совпаѓа 
со почетокот на вештачки креираната политичка 
криза во земјава, македонските граѓани не само 
што не ја почувствуваа, туку за неа се информираа 
од медиумите како тоа да се случува на друг крај 
од планетата, а не кај нас пред порта, и сето тоа 
благодарение на политиката што ја спроведоа 
македонските власти. Се потврдува, ако нешто не 
си почувствувал на своја кожа, не знаеш како е, па 
работата ја земаш рамнодушно и незаинтересирано
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Кога низ огромните наслаги на спознанието ќе го покре-
неме стариот, добар процес на чистиот психички автома-
тизам, што веќе историски верифицираното надреалис-

тично движење го практикуваше во секоја креативна пригода, 
несомнено ќе дојдеме до една гигантска, би рекол вселенска, 
збирка од прикаски, слики и звуци, чијашто непредвидлива, 
но секогаш заводлива контекстуалност го иницира чудесниот 
храм на сепостоењето, што го нарекуваме имагинариум. 

Ретроградноста и редукционизмот на функционалниот ум 
(и во егзистенцијална, но и во културна смисла), помогнат 
од надреалистичките или, подобро, од шаманските вешти-
ни, овозможуваат влез во една зона на неверојатност и на 
семожност, тоа е зоната на духот и сакралноста. 

Токму тука е вистината на универзумот, слободата на битието, 
триумфот на моќта на творештвото. 

И така, почнува да истекува божествената амброзија на 
уметноста и да воспоставува еден океан на радоста на 
постоењето, без оглед на комичноста или трагичноста на 
настаните и искуствата, без оглед на болката или блажен-
ството што ги гледаме во тој имагинариум на стории и 
амбиенти, кој никако да престане со своите констернации 
и егзалтации како последица на нашите прифаќања. Тоа, 
секако, се акцептации на дете зашто ако не влезете во таа 
состојба, која сите добро ја знаеме, тогаш нема ни влез во 
царството на уметноста – Божественоста. 

Тука наивноста станува храброст, а патетичноста – голема 
мотивација, што создава херојски дела. Секако, авторитар-
ната сериозност, тесно поврзана со академската стерилност 
и политичката репресивност, тука се просто смешни. Тие 
постојат беспоговорно, но се извртуваат во сето она што на 
невидлив начин е нивен вечен содружник. Ентузијазмот е 
визијата на шаманот во лавиринтите на имагинариумот. 

Овој процес, всушност, е прошетка по езотеричните прос-
транства на личноста, но чудесно е, како во еден момент 
внатрешниот дискурс се претвора во надворешен и егзо-
теричен, како мебиусовата лента на свеста. Така, раскажу-
вањето доживува метаморфоза на трубадурско поење, на 
алхемиски ритуал, на литургија во храмот на имагинација-

та, на имагинариумот создаден од цела една емпирија на 
народите или самото човештво.

Но, и сакрализираниот простор приповеда доколку има 
доволно сензитивно уво да се чуе или тоа шаманот веќе се 
вивнал во бескрајните витли на акашата.

Ослободете се од стравот, издвојте ја смртта од слободата, 
зошто смртта и онака е слобода – ултимативна слобода – тоа 
е она првичното сознание што шаманот ви го предава кога 
веќе сте решиле да тргнете на пат со него. 

Како Данте со Вергилиј, или свети Павле со Македонецот 
што му се јави на сон, или Енох со архангелот Божји, или 
Сведенборг со човекот што му се претстави како Исус, таа 
ноќ во влажниот и магловит Лондон, или како Карлос 
Кастанеда со Дон Хуан или, пак, сите ние со некој од на-
шите ангели-чувари на сон, со некој од предците или со 
комшијата на трип. Тоа, секако, ретко се случува, но затоа 
е така чудесно кога ќе се случи. 

Во книжевноста се ретки делата на кои стилските трендови 
не им се воопшто битни. Тоа произлегува од потребата да се 
експлицира огромното мноштво приказни и сознанија, кои 
повеќе не можат да се задржат во тишината на субјектот со 
нивната стравотна еруптивност.

Вулканот што експлодира од енергијата на огнот, создаден од 
неподносливата сила на инкарнациската детерминанта, дис-
перзира низ просторот со својата кондензирана контекстуал-
ност. Тука, во видливото, се создава алхемискиот поредок на 
хиерархиите и поетиката на магичниот процес – од тишина 
во сторија, од хаос во ред, од агонија во просветленост. 

Секако, тука нема никакви правила. Самата помисла станува 
стварност, претпоставките веднаш проектираат светови, 
волјата тука создава судбина. 

Само треба добро да се нурне, без предрасуди, како дете, 
инаку чашата постојано ќе се прелева во залудните тал-
кања на свеста околу оската на сопственото его. Чајот со зен 
учителот не е чај, ниту, пак, е сознание. Бамбусовите лисја 
шумолат на ветрот. 

Никола од Свети Николе е некој со кого, иако никогаш не сум 
го сретнал на јаве, а на сон не можам да се сетам, сепак, како да 
сме пиеле чај во градина со езерце, преполно со златни рипки. 

Секоја златна рипка е господар на еден универзум и сите 
тие универзуми во таа заедничка вода создаваат еден фас-
цинантен космички имагинариум. 

Никола од Свети Николе во езерцето ја гледа приказната за 
Македонија, за древноста од која и боговите треперат. 
Како чудесен и безгрижен пејонски жрец, тој јури по овче-
полската рамнина и го распостила својот имагинариум од 
најмалото до најголемото, од најтајното до најзнајното, од 
најужасното до најсветото. 

Овче Поле станува универзум, порта преку која можете да 
влезете во безвременоста, но со љубов и без страв зашто 
вечниот светител на Овче Поле – свети Никола - секогаш 
ќе бдее над вас. �
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Невработеноста стигна до историски најниско ниво

еКоНоМИјА

блАГОДАрЕНиЕ НА ВлАДиНитЕ ПОлитики

Последните статистички 
податоци покажуваат 
пад на невработеноста 

на историски најниски 23,4 
проценти, што е огромно на-
малување ако се има предвид 
дека речиси во целиот период 
од 25-годишната самостојност, 
стапката на невработеност во 
земјава се движела над висо-
ките 30 проценти. Според ста-
тистиката на Народна банка, по 
осамостојувањето на земјава 
невработеноста била најниска 

во 1993 година и изнесувала 
27,7 проценти. Потоа драстич-
но расте, па во 1994 изнесува 
30 проценти, за во 1997 годи-
на да достигна 37 проценти. 
Рекордно највисока стапка 
на невработеност во земјава, 
според податоците, е измерена 
во 2004 и во 2005 година кога 
изнесувала 37,2, односно 37,3 
проценти. Земјава потоа ниту 
една година немала пониска 
стапка од 30 проценти, сѐ до 
2013 година кога е измерена 
стапка од 29 проценти, по што 
почнува да оди надолу сѐ до 

сегашните 23,4 проценти во 
третиот квартал годинава.

Во однос на 2015 година, невра-
ботеноста бележи намалување 
од 2,7 проценти. Во однос на 
третиот квартал од 2015 годи-
на стапката на невработеност 
е пониска за 1,1 процент, а во 
однос на претходниот квартал 
невработеноста е намалена за 
еден проценти.

Според објавените податоци, 
Република Македонија брои 
949.944 лица, од кои вработени 

се 727.985, а 221.959 лица се 
невработени. Стапката на ак-
тивност во овој период е 56,6, 
а стапката на вработеност е 
43,4 проценти.

Од невработените, мажи се 61,7 
процент, а жени се 38,3 процен-
ти. Најголема е стапката на не-
вработеност во групата од 25 
до 49 години. Според образова-
нието, најголема е стапката на 
невработени со четиригодиш-
но средно образование - 99.954 
лица. Со основно се 46.831, со 
високо 39.237, со тригодишно 

средно образование 25.623, со 
незавршено основно образова-
ние 4.257, со вишо 3.598 и без 
образование 2.459 лица.

� резултатите се неизбежни 
кога толку посветено се ра-
боти и се вложува огромна 
енергија. Државниот завод за 
статистика констатираше нов 
пад на невработеноста, која 
изнесува 23,4 проценти или 
за 0,6 проценти помалку во од-
нос на претходниот квартал. 
За точно една година имаме 
намалување од 2,1 процен-
ти. тоа се должи на добрата 
бизнис-клима, политиката 
на привлекување странски 
инвестиции, поддршката на 
домашното стопанство. Ова е 
значаен успех бидејќи доаѓа 
во време на тешка политичка 
криза, на уцени, превирања, 
деструкција, на тенденции 
за кантонизации, разграду-
вања на државата…, но само 
доколку искрено се работи, и 
покрај сите удари, цврсто се 
верува во она што се работи, 
резултатите се неизбежни. тоа 
најдобро го знаат 168 илјади 
граѓани кои добија работа во 
последните 10 години, од кои, 
според извештаите на ДЗС, 
околу 8 илјади во последното 
тромесечје - напиша лидерот 
на ВМРО–ДПМНЕ, Никола Гру-
евски, на профилот на „Фејсбук“ 
по обелоденување на подато-
ците за пад на неврботеноста. 
Инаку, имаме пад од повеќе од 14 
проценти на невработеноста, од 
38 проценти во 2005 година, на 
досега рекордни 23,4 проценти.

� тоа е така бидејќи ние силно 
се посветивме на решавање 
на овој најголем проблем за 
граѓаните. Политичарите се 
вреднуваат, не по зборовите, 
туку по делата зад себе. Јас 
нема како моите конкурен-
ти да зборувам за апстрактни 
поими или, пак, за поделби, 
федерализации, јас ќе про-
должам да зборувам за она 
што го прави животот подо-
бар, новите работни места и 
подобрување на животниот 
стандард. Ние ќе продолжиме 
со таквата политика и во на-

редниот мандат ќе отвориме 
нови 70 илјади работни места 
за дополнителен пад на не-
вработеноста на 18 проценти, 
односно 17 проценти. Можам 
да кажам дека успеваме во 
она што ни беше првенстве-
на цел кога ја добивме одго-
ворноста од граѓаните, да ја 
намалиме невработеноста. и 
да, се исплатеше секој напор, 
многуте часови посветена ра-
бота. Ова е заеднички успех, 
успех на сите граѓани. Ова е 
нашата победничка Македо-
нија каква граѓаните ја сакаат 
и заслужуваат. Ова дава и од-
говор на прашањата кој може 
подобро да работи за иднина-
та на граѓаните, кој подобро 
се справува со проблемите, кој 
отвора работни места, носи 
инвестиции, кој е подобар за 
иднината на граѓаните – на-
пиша лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, 
Никола Груевски.

Расте и македонската еконо-
мија. Во третиот квартал за-
бележи раст од 2,4 проценти, 
објави Државниот завод за 
статистика.

Според објавените податоци 
во третото тримесечје од 2016 
година, најголем пораст е забе-
лежан во секторите Стручни, 
научни и технички дејности, 
Административни и помошни 
услужни дејности од 10,9 про-
центи, Градежништвото од 
10,3 проценти и Информации 
и комуникации од 5,6 проценти.

Финалната потрошувачка на 
домаќинствата, вклучувајќи ги 
непрофитните институции кои 
им служат на домаќинствата, 
во третото тримесечје од 2016 
година, номинално расте за 5,3 
проценти, а нејзиното учество 
во структурата на БДП изнесува 
64,1 проценти.

Податоците на Државниот за-
вод за статистика покажуваат 
дека извозот на стоки и на ус-
луги номинално се зголеми 
за 13,3 проценти, а увозот на 
стоки и на услуги забележи зго-
лемување во номинален износ 
од 11,1 проценти. �
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НИ Ко ЛА  
ГРу Ев СКИ

АН То НИо  
МИ Ло шо СКИ

Нашиот политички 
опонент СДСМ во жел-
бата да нѐ победи вне-
се многу гнев, омраза, 

многу голем јаз се создаде меѓу македонскиот 
народ и меѓу граѓаните на Македонија, а поне-
когаш и во некои моменти и меѓу различните 
етнички заедници. Тоа треба да престане. И јас 
лично и новата влада и ВМРО-ДПМНЕ ќе работиме 
на намалување на тој јаз и на едно обединување 
со кое сите граѓаните на Македонија заедно со 
новата влада ќе ја градиме Македонија како земја 
со многу повеќе работни места, повисок стандард 
и како земја што ќе се движи кон НАТО и кон 
Европската унија.

Петре Шилегов, не-
мај гајле…, ние како 
ВМРО-ДПМНЕ сите сме 
заедно, со партијата, со 

народот, со претседателот. Како резултат на таа 
сплотеност ве победивме по 10. пат на избори, а 
народот ви покажа што мисли за вашите деструк-
тивни сценарија и политички кризи. СДСМ ги загуби 
изборите, Шилегов, исто така! Поразениот има пра-
во да се лути и цивилизирана обврска да честита!

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
НИКоЛА 
ПоПовСКИ

Не сум параноична 
ниту албанофоб, но 
геополитичките кон-
стелации ме тераат да 
размислувам и да се прашувам како е можно: ди-
ректорот на ЦИА во ненадејна посета на Тирана, 
албанските лидери на консултации со Еди Рама, 
Ванхојте ги храбри Албанците порешително да си 
ги бараат правата, македонскиве партии се фатиле 
за гуша, а уште и се занесуваат дека нешто зависи 
од нив, новите плурални изблици во албанскиот 
електорат немаат никаква врска со демократски 
плурализам (Села е тој со запалката во парламент, 
а Беса е за шеријат, Али и Мендух веќе ги знаеме).

БИЛјАНА 
вАНКовСКА

Никој од трите лидери, 
а тие се најважните, не 
кажа дека процесот 
има нерегуларности 
или дека ќе бара некакво прегласување, што е 
многу важно. Тоа значи дека нема да има втор 
круг никаде, ако добро сфатив. Инаку, логично е 
ако мислиш дека нешто влијае на твојот резултат 
маргинално и се обидуваш да го промениш, да 
го најавиш во својот говор и да кажеш „имаше 
нерегуларности за кои поднесовме жалба“. Никој 
не го кажа тоа, значи дека треба да го прифатиме 
процесот како завршен.

ЕдИ  
РАМА

Албанските партии во 
Македонија си имаат 
свој идентитет и своја 
програма, тие не се об-

врзани да согласуваат една со друга за сѐ или да 
бидат соединети во еден блок, но се бара да заста-
нат на страната на интересите на сите Албанци 
и заеднички да настапат во интерес на тоа што 
е неделиво, а тоа е принципот на еднаквост меѓу 
двата народа, целосна слобода, права и обврски во 
контекст на македонската држава.

Да не полнеа купени-
те команданти од ДУИ 
(сега облечени во дру-
ги дресови), да не пол-
неа капо ди тути капи од Грчец и од Арачиново, 
да не се плаќаа ромските и албанските гласови 
преку радикалните оџи и имами, ќе беше штама 
на „Фејсбук“. Сега ќе биде тензично и ќе внимаваме 
на себе и на своите семејства!

вАСКо  
ЕфТов

 |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |   |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |  

Плод на, но мат на про фе-
си о нал на би о гра фи ја: 
наб љу ду ва ње на пре-

тсе да тел ски те из бо ри во 
Укра и на 2007 го ди на и 2014 
го ди на и во Гру зи ја 2008 го-
ди на. Од 2005 го ди на до 2009 
пра вен кон сул тант во „Мост“.

Од пр ва та ми ну та ко га е 
наз на чен за пре тсе да тел на 
Др жав на та из бор на ко ми си-
ја Але ксан дар Чи ча ков ски 
ра бо ти во дос лух со стран-
ски те служ би. Кол ку и да се 
из ме сти те жи на та на син-
таг ма та „стран ски служ би“, 
не ма ме сто за под бив. Си ту-
а ци ја та е до вол но сло же на 
што не доз во лу ва да се те ра 
мај тап ни ту со со нот ни ту со 
кид на пи ра ње то на не за вис-
ни от пре тсе да тел на ДИК. 

Единс тве но што е смеш но во 
це ла та си ту а ци ја е ре зо нот 
на По ке мон Чи ча ков ски и 
на бо со ви те де ка кај на ро-

Же НА тА Не лА Же –  
По Ке МоН 
ЧИ ЧА Ков СКИ,  
НА вИ СтИ НА, 
Не СПИ ел  
до МА

Ро ден на:   
6 август 1980 го ди на 
во Бе ро во

По тек ло:   
од ло за та Чи ча ков ци, 
ме ста чи на из бо ри

дот, сим бо лич но изра зен 
во ре чи си по ло ви на ми ли-
он гла са чи, кол ку што СДСМ 
пр вич но из бро ја фан то ми, 
маз но и лес но ќе по ми не ла-
кр ди ја та што ја при ка жу ва-
ат по из бо ри те. 

�Се оби дов ме да го до би е-
ме пре ку те ле фон, ре чи си 
си те чле но ви му вр тев ме 
и на два та те ле фон ски 
бро ја што ги има, но тој 
не од го ва ра. Се оби дов ме 
да го до би е ме и пре ку не-
го ва та со пру га, но таа ни 
ве ли де ка тој во оп што не 
се по ја вил до ма - ве ли член 
на ДИК.

Чле но ви на ДИК ве лат де ка 
по стиз бор ни от по не дел ник 
го раз де нил Чи ча ков ски во 
ло шо рас по ло же ние. Не ли, 
не за ви сен. 

� бе ше чуд но што сре де 
ра бо тен ден за ми на да 
од мо ри, а и од утри на ва 
има ше мно гу чу ден из-
раз на ли це то – ка ко да се 
пла ше ше од не што. Се пла-
ши ме де ка не кој го кид на-
пи рал за да не ги об ја ви 
ман да ти те јав но, ако не 
кон та кти ра со нас на ско-

ро, раз мис лу ва ме слу ча јот 
да го при ја ви ме в по ли ци-
ја - ве ли из вор од ДИК.

„За ми нал да спие“ – еден ми-
ли он и се дум сто ти ни гла-
са чи че ка ат ре зул та ти, а на 
Чи ча ков ски му се спие. Ка ко 
во на род на та со ба ба та и со 
се ло то што го ри, та ка По ке-
мон Чи ча ков ски за дре ман 
го из го реа ро ко ви те. Ро кот 
е про би ен, а Чи ча ков ски е 
не ми ен. Пр во го не ма ше, а 
по тоа доц не ше. На кра јот 
го со оп шти тоа што си те го 
зна е ја, тоа што и са ми от го 
зна е ше од но ќта - 51:49 ман-
да ти за ВМРО-ДПМНЕ.

Спие или ку пу ва вре ме: 
Скеп ти ци те ве лат та ка, 
же на та не ла же - По ке мон 
Чи ча ков ски, на ви сти на, не 
спи ел до ма. За ми нал, ве лат, 
во не кое пре дав нич ко дув ло 
и та му че ка да го нај дат. А 
та му мо же са мо еден да го 
нај де - да ве ни кот, ко му Чи-
ча ков ски му е пос лед на та 
слам ка на спа сот.

Ако бр ка ше по ке мо ни до де-
ка се бро е ја фан то ми те, се га 
тој се крие ка ко по ке мон. 
На ре тки от По ке мон Чи ча-

ков ски, кој но си најм но гу 
по е ни, не му е прв пат да го 
од ми не до мот. И друг пат 
зна ел та ка да фа ти кри ви-
на - де мек до ма, а тој в ка-
фе а на де со Ван ха у те, де со 
Љуп чо Ни ко лов ски, де на 
сдсмов ски про те сти. Глав-
но, се дви жи по тем ни ме ста 
и се дру жи со сом ни тел ни 
ли ко ви, на кои во ни кој слу-
чај не им од го ва ра по бе да та 
на на ро дот. За што на ро дот 
ко го се под го тву ва ат да 
го про да дат мо ра да би де 
обезв ла стен пред да би де 
на то ва рен во ка ми о ни те, а 
не охра брен и за шти тен со 
ле ги тим на власт.  

Од дру га стра на, до де ка ед-
ни те ро ко ви се про би ва ат, 
дру ги те стро го се за вар ду ва-
ат - бо со ви те и По ке мо нот се 
по тру ди ја на вре ме да би дат 
под не се ни при го во ри те за 
из бор ни от про цес - кој од 
кој по ба на лен, но за ко нот 
на ла га да би дат разг ле да-
ни. Злат ни те пет ми ну ти на 
СДСМ му се по треб ни ка ко 
очи те за што са мо влак но во 
јај це то мо же да го спа си За ев 
од из не ве ре ни те. Не е ма ла 
ра бо та не ко му да му ве тиш 
др жа ва. � (р.р.)

Але ксан дар Чи ча ков ски
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е кономистот Пјер Карло 
Падоан останува како 
министер за финансии 

во новата влада, која ја на-
следува банкарската криза, 
рамната економија и други 
проблеми што го обележаа 
мандатот на Ренци.

Во, главно, непроменетиот 
состав на новоформираната 
коалициска влада ги подгреа 
опозициските сили, па дури и 
членови од владејачката Де-
мократска партија на Џенти-
лони да бараат предвремени 
избори.

Шеесет и двегодишниот Џен-
тилони беше министер за над-
ворешни работи во владата на 
Ренци, сѐ додека тој не поднесе 
оставка по поразот на рефе-
рендумот за уставни реформи 
што се одржа на 4 декември.

Ренци го одржа своето вету-
вање дека ќе поднесе остав-
ка доколку референдумот не 
успее.

-Нема да ги кријам политич-
ките проблеми што произле-
гуваат од исходот на рефе-
рендумот и на политичката 
криза што следуваше - рече 
Џентилони.

Тој, исто така, ја потврди еко-
номската слабост во Италија. 
-Не можеме да ги игнорираме 
тешкотиите со кои особено се 
соочуваат луѓето од средната 
класа и од југот каде што има 
голема невработеност - рече 
Џентилони.

Вработеноста кај младите 
изнесува околу 36 проценти, 
што е намалување од 40, на 
национално ниво, но тоа из-
несува околу 50 проценти во 
неразвиениот југ.

Новиот премиер е силен под-
држувач на Ренци. Дури и пред 

да го објави својот кабинет, не-
кои набљудувачи ја нарекуваа 
владата на „Ренцилони“.

- Џентилони е двојникот на 
ренци - вели Роберто Фицо, 
лидер на популистичкото 
движење „Пет ѕвезди“, во 
изјава за весникот „Кориере 
дела сера“.

- Новата влада е идентична 
со претходната, само послаба 
- вели гувернерот Лигурија Џо-
вани Тоти, од централнодесни-
чарската опозициска партија 
на поранешниот премиер Сил-
вио Берлускони.

Тоти мислеше на напуштање-
то на сојузникот на Ренци од 
коалицијата, кој се налути 
дека неговата мала партија не 
добила место во кабинетот на 
новата влада на Џентилони.

Тоа напуштање може да ја 
намали разликата за да по-
беди новата влада оваа не-
дела во парламентот. Но, Де-
мократската партија, сѐ уште 
предводена од Ренци, сепак 
ќе има мнозинство и покрај 
отсуството на тие што ја на-
пуштиле коалицијата.

Џентилони требаше да го под-
готви теренот за поддршка 
со говори во парламентот во 
вторникот.

Движењето „Пет ѕвезди“, осно-
вано од комичарот Бепе Грило, 
е најголемата опозициска сила 
во парламентот, која одвај чека 
да се одржат избори за да се 
обиде да го добие својот прв 
премиерски мандат.

Критички настроени кон стро-
гите мерки на штедење за кои 
се залагаа лидерите на Европ-
ската унија, тие сакаат рефе-
рендум за тоа дали Италија 
треба да го задржи еврото како 
своја официјална валута.

Од кабинетот на Ренци остану-
ва и Роберта Пиноти, која про-
должува да биде министерка 
за одбрана.

Исто така, останува и Анџелино 
Алфано, кој пред неколку годи-
ни премина од владата на Сил-
вио Берлускони во таа на Ренци. 

Сега тој ја менува позицијата од 
министер за внатрешни работи, 
кога се соочуваше со напливот 
на емигранти преку Медитера-
нот до италијанскиот брег, како 
и со домашната стратегија за 
борба против тероризмот, во 
министер за надворешни ра-
боти.

Новата влада на Италија e многу слична на претходната

По 64 различни влади за 70 
години, Италијанците се на-
викнати на политички кризи.

Италијанскиот претседател 
Серџо Матарела го повика 
Џентилони во Квириналски-
от палата во неделата за да го 
замоли да се обиде да напра-

ви влада со истото демократско 
мнозинство во парламентот.

До понеделникот вечерта, Џен-
тилони се врати во палатата и 
положи свечена заклетва како 
премиер, заедно со министрите, 
чиишто имиња го објави 90 ми-
нути порано.

Политиката на Италија остана 
нарушена.

Матео Салвини, кој ја предводи 
антиемигрантската партија Се-
верна лига, изјави дека ќе излезе 
на улиците на Палермо и на Мила-
но овој викенд и ќе бара потписи 
за одржување предвремени из-
бори. Подоцна, на „Фејсбук“, Сал-
вини упати остри критики кон 
малите промени во кабинетот.

- тоа не е влада. тоа е само сме-
на на столчиња во парламен-
тот - рече тој.

Поранешниот премиер Масимо 
Далема им се приклучи на некои 
други во Демократската партија, 
кои гледаат на референдумскиот 
дебакл како израз на нетрпели-
вост на граѓаните за предвреме-
ни избори.

- Верувам дека владата има 
ограничена задача - рече Далема.

Но, многумина, почнувајќи од 
претседателот Матарела, се 
согласуваат дека Италија мора 
прво итно да го измени избор-
ниот законик за да се направи 
земјата подобра за управување.

Сегашниот законик има еден сет 
изборни правила за Сенатот, а 
други за понискиот Дом на пра-
тениците. Тоа е така затоа што 
гласачите во неодамнешниот ре-
ферендум ги отфрлија промени-
те што би направиле Сенатот да 
не се избира директно. 

Свет

Из вор | „Вашингтон пост“
Пре вод | Ана Цве та но ска

новата влада на италија 
беше формирана и положи 
свечена заклетва во 
понеделникот. владата е 
составена од централно-
левичарската коалиција 
предводена од новиот 
премиер паоло Џентилони и 
неверојатно личи на таа на 
матео ренци, кој се повлече 
по понижувачкиот пораз на 
референдумот
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Писма, документи и сведоштва

Ма ке дон ски те исто ри ча ри 
два е сет ти те го ди ни на 20 век ги 
гле да ат и прет ста ву ва ат пре ку 
ко му ни стич ки те оп шти ни, ра бот
нич ка та кла са, ВМРО и чет нич ки
те дви же ња, не за до волс тво то на 
за на ет чи и те, из бор ни от ус пех на 
КПЈ, ма ке дон ска та еми гра ци ја и 
неј зи ни те ста во ви итн. На мер но 
или не, до ста инс пи ра тив ни от 
ма те ри јал кој го по ну ду ва то гаш
на та ад ми ни стра ци ја,  на ме нет 
на „обич ни от чо век“, е иг но ри ран

Ре ги стри  
на ре гру ти и во е ни об врз ни ци во Скоп је (1919-1940)
Е ден од при мар ни те из-

во ри што по ну ду ва ат се-
стра но истра жу ва ње на 

се којд не ви е то во кое цен трал-
но ме сто за зе ма се мејс тво то, 
на ме не ти и за исто ри ча ри те, 

ан то ро по ло зи те, со ци о ло зи-
те, кул ту ро ло зи те итн., е фон-
дот Град ско пог ла варс тво на 
оп шти на та на град Скоп је 
– Скоп је (1918-1941 г.), кој е 
дел од Др жав ни от ар хив на РМ, 
По драч но од де ле ние Скоп је. Бо-
гат ство то и сре де но ста на фон-
дот се не и ско ри сте ни, а да ва ат 
бес пре кор на сли ка „од пр ва ра-
ка“ за ра бо та та на ло кал на та 
упра ва. Фон дот се со стои од 370 
ар хив ски ку тии и 609 кни ги.

Ме ѓу си те тие се којд нев ни, ме-
сеч ни и го диш ни пи шу ва ња, со 
сво ја та зна чај ност и важ ност 
се изд во ју ва до ку мен та ци ја та, 
од нос но ста ти стич ки те за бе-
ле жу ва ња кои про из ле гу ва ат 
од во е но то од де ле ние. Во овој 
пер и од вој ска та за Кралс тво-
то СХС прет ста ву ва ла др жа вен 
ске лет, ед на се ри оз на под ло га 
на ко ја се пот пи ра ла др жа ва та. 
На во е ни те за ко ни под лег ну ва-
ла и те ри то ри ја та на Вар дар ска 
Ма ке до ни ја, вле гу вај ќи во рам-

ки те на Тре та та ар ми ска об ласт. 
По ве ќе го диш но то во ју ва ње и 
но во вос по ста ве на та сè уште 

не ре ше на по ли тич ка со стој-
ба на ло жу ва ла одр жу ва ње на 
мо бил на та со стој ба со мер ка-
та ре гру та ци ја не по сред но од 
сре ди на та на 1919 го ди на.

По крај пре не су ва ње то на уло-
га та и зна че ње то на вој ска та на 
Кралс тво то СХС, од нос но Кралс-
тво то Ју гос ла ви ја, на овие из-
во ри се гле да и ка ко мож ност 
за истра жу ва ње на исто ри ја та 
на се којд нев је то, за исто ри ја та 
на обич ни те по е дин ци и нив-
на та уло га и зна че ње за но ва-
та др жа ва, ка ко и за по де тал но 
за поз на ва ње со со ци јал на та и 
ет нич ка та стру кту ра на на се-
ле ни е то во Скоп је. Ток му за тоа 
и се од лу чив ме на об ја ву ва ње 
на овој збор ник од до ку мен ти, 
чи ја што ос но ва ја со чи ну ва ат 
под го тве ни те ре ги стри и спи-
со ци на ре гру ти и во е ни ре зер-
ви сти, во де ни од во е но то од де-
ле ние. Ос но ва на со ста ву ва ње то 
на ре ги стри те на ре гру ти би ле 
ма тич ни те и по пис ни те кни ги.

Збор ни кот од до ку мен ти го оп-
фа ќа пер и о дот од 1919 до 1940 
го ди на и се со стои од че ти ри 
де ла: Пр ви от дел го со чи ну ва ат 
до ку мен ти за пра ви ла та и на-
ред би те об ја ве ни во Служ бен 
во ен вес ник, кој ка ко ор ган на 
во е но то ми ни стерс тво из ле-
гу вал во пер и о дот 1914-1941 
го ди на, и тие што се из да де ни 
од Град ско пог ла варс тво на 
Оп шти на та на Град Скоп је – 
Скоп је (1918–1941) со цел да 
го до ло ват зна че ње то на оваа 
мер ка спро ве ду ва на од др жа-
ва та и неј зи на та по тре ба од по-
тен ци јал ни и спо соб ни во е ни 
об врз ни ци. Пра ви ла та и на ред-
би те се од не су ва ат на на чи нот 
и про ме ни те кои на ста ну ва ат 
во те кот на го ди ни те на ре гру-
ти ра ње то на хри сти јан ско то и 
мус ли ман ско то ма шко на се ле-
ние, ро де но во Скоп је и до се ле-
но, ка ко од дру ги те ма ке дон ски 
гра до ви, та ка и над вор од гра-
ни ци те на Вар дар ска Ма ке до ни-
ја; до ку мен ти те ги пре не су ва ат 

и на чи нот на под го то вка та на 
ре грут ни те спи со ци, до ста ву-
ва ње то спи со ци на ро де ни во 
одре де ни го ди ни од хри сти јан-
ски те и мус ли ман ски те вер ски 
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прет став ни ци, пра ви ла та кои 
ва жат за сред но школ ци те, ка ко 
и за сту ден ти те кои се обра зу-
ва ат над вор од гра ни ци те на 
Кралс тво то СХС итн. Нај го лем 
дел од нив се во фор мат А4 или 
по го ле ми, от чу ка ни на ма ши на 
или во ра ко пис, со ки ри лич но и 
ла ти нич но пис мо на срп ско хр-
ват ски ја зик.

Вто ри от дел, кој е и ос но ва та 
на овој збор ник, го со чи ну ва ат 
ре ги стри те под го тве ни од во е-
на та ад ми ни стра ци ја. Впро чем, 
тоа се на мен ски изра бо те ни 
фор му ла ри, во кои де тал но се 
впи шу ва ле си те ин фор ма ции за 
пред ви де ни те ре гру ти жи те ли 
на Скоп је. Во е на та об вр ска би ла 
за дол жи тел на и по дед на ква за 
си те фи зич ки спо соб ни гра ѓа-
ни, освен за фи зич ки нес по соб-
ни те кои спо ред то гаш ва жеч-
ки те пра ви ла пла ќа ле одре де на 
па рич на су ма.

Во е на об вр ска за поч ну ва ла со 
на пол не ти 20 го ди ни и тра-
е ла до 46 го ди на од жи во тот 
на об врз ни ци те. За да се има 
сил на опе ра тив на вој ска, таа 
би ла по де ле на на че ти ри ка-
те го рии по го ди ни од жи во тот 
на ма шки те об врз ни ци. Пр ви от 
по вик се од не су вал на тие од 20 
до 30 го ди ни, вто ри от од 30 до 
40 го ди ни, тре ти от од 40 до 46 
го ди ни и пос лед на та од бра на се 
со сто е ла од об врз ни ци од 18 до 
20 го ди ни и од 46 до на пол не ти 
50 го ди ни на об врз ни ци те. При 
одре ду ва ње на ро кот во ка да-
рот се зе ма ло пред вид фа ктот 
де ка во вој ска нај до бро се учи 
во пр ва та го ди на од служ ба та, 
па за тоа и пол на та во е на об вр-
ска на ре гру ти те из не су ва ла 
18 ме се ци, до де ка скра те ни от 
рок 9 ме се ци. Скра те ни от рок 
по сто ел за раз лич ни при пад-
ни ци, ка ко уче ни ци, са мо хра ни 
ро ди те ли и за дру га ри (спо ред 
да ноч ни те об вр ски).

За мо би ли за ци ја та, неј зи но-
то уре ду ва ње и спро ве ду ва ње 
бил од го во рен Глав ни от ге не-
рал штаб, кој уште од по чет-
на та 1919 го ди на се со о чу вал 
со мно гу отеж ну ва ња. За што 
по ус пеш но спро ве ду ва ње на 

оваа мер ка, Ми ни стерс тво то 
за вна треш ни ра бо ти на ба ра-
ње на Во е но то ми ни стерс тво 
пре ста на ло да из да ва па со ши 
на др жав ја ни те од Кралс тво-
то СХС од 21 до 31-го диш на 
во зраст, кои не ма ле ни ка кви 
до ка зи за ре гу ли ра на во е-
на об вр ска, од нос но до каз за 
отс лу жу ва ње на сво ја та во е на 
об вр ска во одре де ни от ка дар, 
до ка зи за сво ја та при вре ме на 
или трај на нес по соб ност или 
до ка зи де ка се на шко лу ва ње.

Збор ни кот ги со др жи ре ги-
стри те на си те спо соб ни ре гру-
ти, по ве ќе од 6.500, не за вис но 

од сво ја та на ци о нал на при пад-
ност, ро де ни во пер и о дот од 
1871 до 1875 г. и од 1909 до 1919 
г. Вне се на та со др жи на е во ра ко-
пис со ки ри лич ни и ла ти нич ни 
бу кви на срп ско хр ват ски ја зик.

За ра ди број но ста на стра ни те, 
во збор ни кот се об ја ве ни са мо 
ле ви те стра ни од фор му ла ри те, 
кои ги со др жат нај те мел ни те 
по да то ци за се кој ре грут. Ле-
ва та стра на од ре ги ста рот ги 
со др жи след ни ве по да то ци (по-
да то ци те се гру пи ра ни во два 
де ла –  по да то ци за ре гру тот и 
по да то ци за се меј на та и имот-
на та со стој ба):

Писма, документи и сведоштва

Тре ти от дел од збор ни кот се со-
стои од спи со ци на ре гру ти со-
ста ве ни во пер и о дот ме ѓу 1924 
и 1931 го ди на, кои исто та ка да-
ва ат дра го це ни по да то ци за се-
мејс тва та во Скоп је, а спо ред кои 
ма шко то на се ле ние би ло ре гру-
ти ра но во во е ни те еди ни ци ка ко: 
пе ша ди ја, ар ти ле ри ја, ко ња ни ца, 
крал ска гар да – пе ша ди ја, крал-
ска гар да – ко ња ни ца, бол ни ча ри, 
гу ла бар ска по шта, воз ду хоп лов на 
ко ман да, те ле гра фи сти, пи ро тех-
ни ча ри итн.

Че твр ти от дел се со стои од ре-
пре зен та тив ни до ку мен ти кои 
го во рат за ре гру та ци ја та ка ко 
долж ност и об вр ска на мла до то 
на се ле ние не за вис но од на ци о нал-
на та при пад ност, на сто ју ва ње то 
на во е ни те ор га ни за за дол жи-
тел на та ре гру та ци ја и нив но то 
со о чу ва ње со от по рот кон оваа 
мер ка, прос ле де на со де зер ти ра-
ња на по тен ци јал ни ре гру ти од 
стра на и на хри сти јан ски те и на 
мус ли ман ски те об врз ни ци. Во це-
лост мо жат да се прос ле дат те шко-
ти и те и проб ле ми те во те кот на 
функ ци о ни ра ње то на во е на и ад-
ми ни стра тив на та власт, ко ја уште 
во са ми от по че ток се со о чи ла со 
на чи нот на со ста ву ва ње на ре грут-
ни те спи со ци. Дел од об врз ни ци-
те не мо же ле ни ту на вре ме да се 
вне сат во ре грут ни те спи со ци, за 
мно гу ми на прет став ни ци, пред сѐ 

за мус ли ман ска та ма шка по пу ла-
ци ја не ма ло ни ту по да то ци, за што 
не по сто е ле ни ту ма тич ни кни ги 
на ро де ни мус ли ма ни, за дел од ре-
гру ти те, пак, најб ли ски те род ни ни 
се оби ду ва ле на се кој на чин и да 
ги ос ло бо дат од об вр ска та, да вај-
ќи увер ли ви из ја ви пред во е ни те 
вла сти. Прет ста ве на та до ку мен та-
ци ја са мо го прос ле ду ва чи нот на 
ре гру ти ра ње то и од но сот на вла-
ста кон оваа мер ка од ед на стра на 
и под ло же но то на се ле ние на таа 
об вр ска од дру га стра на.

Во оби дот да обез бе ди и соз да де 
ста бил на и мо дер на вој ска, во оби-
дот да го обез бе ди и по твр ди сво-
е то при сус тво, прет став ни ци те на 
ло кал на та упра ва на Кралс тво то 
СХС/Кралс тво Ју гос ла ви ја во Скоп-
је оста ви ле мно гу зна чај ни из во ри 
за нас. Ста ти стич ки те по да то ци се 
не про цен ли ви ма сов ни из во ри, 
кои во прв ред го прет ста ву ва ат 
обич но то гра ѓанс тво. Прв пат мно-
гу поб ли ску мо же да се прос ле-
дат ин фор ма ци и те за се мејс тва 
во Скоп је и нив ни те на ци о нал ни 
и еко ном ски ка ра кте ри сти ки. Со 
нив но то об ја ву ва ње Др жав ни от 
ар хив ќе овоз мо жи по се стра но 
истра жу ва ње од по ши ро ка та јав-
ност, ка ко од до маш ни те истра-
жу ва чи, та ка и од над вор, по себ но 
оние кои се за ни ма ва ат со во е на та 
исто ри ја, се којд нев на та, еко ном-
ска та, со ци јал на та итн. 

•	 ре ден број
•	 ре ден број и стра на на Ко ман да та на Во е ни от 

округ
•	 ре ден број на по пис на та кни га
•	 пре зи ме и име
•	 над леж на оп шти на и број на ку ќа
•	 ме сто на ра ѓа ње
•	 за ни ма ње, ме сто на жи ве е ње и број на ку ќа
•	 ден, ме сец и го ди на на ра ѓа ње
•	 на ци о нал на при пад ност
•	 мај чин ја зик
•	 обра зо ва ние
•	 брач на со стој ба (оже нет, вдо вец или раз ве ден)
•	 ими ња на си те чле но ви од се мејс тво то
•	 сродс тво
•	 ден, ме сец и го ди на на ра ѓа ње на чле но ви те од 

се мејс тво то
•	 спо соб ност и за ни ма ње на чле но ви те од се мејс-

тво то
•	 во е на спо соб ност и служ ба во во е ни от ка дар на 

ма шки те чле но ви од се мејс тво то
•	 вку пен не по сре ден го ди шен да нок на за дру ги те 

(се мејс тво то).

На дес ни те стра ни од ре ги стри те се впи ша ни 
по да то ци ка ко:
•	 по ве де ние на ре гру тот, да ли и зо што е каз ну ван
•	 за бе ле шки од оп штин ски те вла сти (по да то ци за 

ма шки те чле но ви од се мејс тво то, нив на та во е на 
спо соб ност и ре гру та ци ја во во е ни те еди ни ци)

•	 те жи на и ви си на
•	 спо соб ност и кој род во вој ска и мор на ри ца
•	 за ко ја служ ба огра ни че но спо со бен
•	 ка те го ри ја и рок на служ ба та во во е ни от ка дар
•	 при вре ме на нес по соб ност
•	 по сто ја на нес по соб ност
•	 за бе ле шка на ре грут на та ко ми си ја
•	 ко га и во ко ја во е на еди ни ца на по сто ја ни от ка-

дар е упа тен
•	 ко га и од ко ја во е на еди ни ца на по сто ја ни от ка дар 

е ис пи шан; зо што и во кој чин.
Во соработка со Државен архив на Република Македонија

Стручен консултант: Д-р Филип Петровски
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с тре сот вли јае на на ше-
то те ло пре ку раз лич ни 
ме ха низ ми. Стре сот, на-

ви сти на, мо же да пре диз ви ка 
опа ѓа ње на ко са та, но при тоа 
мис ли ме на го лем фи зи о ло шки 
стрес, а не на се којд нев ни те ма-
ли стрес ни си ту а ции. По ра ди не-
кол ку стрес ни не де ли на ра бо та, 
ва ша та ко са не ма да поч не да 
опа ѓа вед наш. Ед на од нај че сти-
те при чи ни за те ло ген еф лу ви-
ум, всуш ност, е по ро ду ва ње то. 
Дру ги при чи ни се дол га бо лест, 
оп шта ане сте зи ја, ане ми ја, ти ро-
и ден дис ба ланс, фе брил ни со-
стој би, ка ко и ек стрем ни ди е ти, 
ве ли д-р Еле на Ар со ва, три хо лог 
и ме ди цин ски ди ре ктор во „101 
хер кли ни ка“ во Скоп је.

 Зо што им опа ѓа ко са та на же-
ни те? ко ја е нај че ста та фор ма 
на гу бе ње на ко са та кај же ни?
Ар СО ВА: Ан дро ге нет ска та ало-
пе ци ја и те ло ге ни от еф лу ви ум 
се нај че сти те фор ми на гу бе ње 
на ко са та. Ан дро ге нет ска та ало-
пе ци ја, всуш ност, е нас ле ден тип 
на гу бе ње на ко са та, при што пре-
суд ни фа кто ри за не го ва по ја ва 
се ге нет ска та пре дис по зи ци ја и 
дис ба лан сот на по ло ви те хор мо-
ни, а се ма ни фе сти ра со по сте-
пе но истен чу ва ње на влак но то. 
Те ло ге ни от еф лу ви ум, пак, е ин-
тен зив но гу бе ње на ко са та со 
пре ку 100 влак на днев но ка ко 
ре зул тат на одре де на здрав стве-
на со стој ба, ка ко ане ми ја, ти ро-
и ден дис ба ланс, ре стри ктив на 
ди е та, по ро ду ва ње, по тоа по те-
шки ин фек ции, опе ра тив ни за-
фа ти, од дел ни ме ди ка мен ти итн. 
Опа ѓа ње то на ко са та кај же ни те 
има мно гу по комп лекс на при ро-
да откол ку кај ма жи те, не са мо 
по ра ди тоа што не кои ас пе кти во 
па то фи зи о ло ги ја та не се до вол-
но раз јас не ти, ту ку и по ра ди тоа 
што мно гу че сто овие две фор ми 
се на до вр зу ва ат ед на на дру га и 
дра ма тич но ја вло шу ва ат гу сти-
на та на ко са та. Те ло ге ни от еф лу-
ви ум мо же да би де ини ци јал на та 
фа за на гу бе ње на ко са та, по ко ја 
се ма ни фе сти ра нас лед но то гу бе-
ње на ко са та. Или, пак, кај же ни 
што ве ќе има ат ан дро ге нет ска 

ало пе ци ја, епи зо ди на те ло ген 
еф лу ви ум мо же да го вло шат 
при мар ни от проб лем. Освен 
тоа, во по но во вре ме сѐ по ве ќе 
има ме слу чаи на хро ни чен те-
ло ген еф лу ви ум при што не се 
по ја ву ва ат епи зо ди на опа ѓа ње, 
ту ку опа ѓа ње то трае со го ди ни.

 Во кои пер и о ди од жи во тот 
же на та тре ба да вни ма ва за 
да има здра ва и цвр ста ко са?
Ар СО ВА: Има не кол ку кри тич-
ни жи вот ни пер и о ди ко га же-
на та мо же да пре тр пи про ме ни 
на ко са та. Мла ди те де вој ки во 
пр ви те го ди ни од мен стру ал-
ни от цик лус че сто мо же да 
има ат хор мо на лен дис ба ланс 
кој во ди кон ос лаб ну ва ње на 
ко са та. Исто та ка, ти неј џер-
ки те зна ат да др жат ди е ти со 
не пра вил но во де ни ре жи ми на 
ис хра на што зна чај но вли јае 
на ко са та. След ни от ри зи чен 
пер и од е пост по ро дил ни от 
ко га мно гу же ни до жи ву ва ат 
ин тен зив но опа ѓа ње на ко са та 
кое мо же, но не мо ра да оста ви 
пос ле ди ци по ко са та. По 40-
та та го ди на же ни те тре ба да 
ги сле дат ти ро ид на та жлез да 
и хор мо ни те. А ме но па у за та 
е пос лед ни от пер и од ко га се 
ме ну ва хор мо нал ни от ста тус 
на же на та и но во на ста на ти те 
про ме ни да ва ат по сте пе но ос-
ла бу ва ње на ко са та.

 Дис ба лан сот на ти ро ид ни-
те хор мо ни го на ру шу ва цик-
лу сот на раст на влак но то? 
Да ли ко са та про дол жу ва да 
опа ѓа и по крај те ра пи ја та?
Ар СО ВА: Опа ѓа ње то и ос лаб-
ну ва ње то на ко са та кај же ни те 
мо же да би де пр ви от симп том 
кој ука жу ва на проб лем со ти-
ро ид на та жлез да. Ин тен зив-
но истен чу ва ње на влак но то 
обич но е по вр за но со хи пер ти-
ро и ди зам (зго ле ме на функ ци ја 
на ти ро ид на та жлез да), а алар-
мант но опа ѓа ње е при сут но кај 
хи по ти ро и ди зам (на ма ле на 
функ ци ја). Исто та ка, про ме-
ни во тек сту ра та и ква ли те тот 
на ко са та со су вост, крш ли вост, 
зап ле тку ва ње и су вост на ко-
жа та се ти пич ни про ме ни на 
ко са та и на скал пот кај на ма-
ле на функ ци ја на ти ро ид на та 

жлез да. Ко са та има цик лус на 
раст кој се од ви ва во три фа-
зи, фа за на рас те ње, фа за на 
ми ру ва ње и фа за на опа ѓа ње. 
Кај хи пер ти ро и ди зам или хи-
по ти ро и ди зам ме ха низ мот на 
ре гу ла ци ја на цик лу сот на раст 
се пре ки ну ва и гу би ба ланс. 
Ти ро ид ни те мал функ ции пре-
диз ви ку ва ат фо ли ку ли те на 
влак но то да оста нат по дол го 
вре ме во фа за на опа ѓа ње, со 
што нор мал ни от цик лус е на-
ру шен и опа ѓа ње то на ко са та 
е зго ле ме но. Исто та ка, ин ди-
рект но пре ку на ру шу ва ње на 
мен стру ал ни от цик лус, ти ро-
ид ни от дис ба ланс пре диз ви-
ку ва опа ѓа ње на ко са та. Аде-
кват на те ра пи ја пре пи ша на од 
ен до кри но лог е не оп ход на. Кај 
одре ден про цент од же ни те са-
мо со ос нов на та те ра пи ја за 
ти ро ид на та жлез да се ста би-
ли зи ра и опа ѓа ње то на ко са та. 
Но, за жал, не е та ка кај си те 
же ни, па то гаш е не оп ход на и 
ло кал на те ра пи ја за да се пот-
тик не функ ци ја та на фо ли ку-
ли те и рас тот на ко са та.

 кол ку по ло ви те хор мо ни 
се при чи на за опа ѓа ње то на 
ко са та кај же на та?
Ар СО ВА: Хор мо ни те кај же ни те 
се ко гаш игра ат уло га во раз во-
јот на гу бе ње то на ко са та за тоа 
што и мно гу здрав стве ни проб-
ле ми кај же ни те вли ја ат врз хор-
мо нал ни те флу кту а ции. Освен 
тоа, хор мо ни те кај же ни те во 
те кот на жи во тот се ме ну ва ат. 
Но, се пак, опа ѓа ње то на ко са та е 
мул ти фа кто ри јал но, што зна чи 
де ка по ве ќе фа кто ри се во игра. 
Кај кла сич ни слу чаи со по ли-
ци сти чен ова ри ја лен син дром 
и со до ка жа но по ви со ки ни воа 
на ан дро ге ни хор мо ни има ме 
и кла сич на кли нич ка сли ка на 
ан дро ге нет ска ало пе ци ја. Но, 
го лем дел од на ши те па ци ен ти 
има ат ре ла тив но нор мал но ни-
во хор мо ни, но нив ни те фо ли ку-
ли, ге не рал но, се по о сет ли ви на 
дејс тво то на тие хор мо ни, осо-
бе но на ан дро ге ни те, ма шки те 
хор мо ни. Мо е то за па зу ва ње е 
де ка хор мо нал ни от ста тус што 
не е иде а лен, иа ко е во не кои 
гра ни ци на нор ма ла, се пак вли-
јае не га тив но врз функ ци ја та на 

фо ли ку лот и пре диз ви ку ва про-
рет чу ва ње на ко са та, осо бе но 
ако има те т.н. су пер сен зи тив ни 
фо ли ку ли.

 Да ли ко са та опа ѓа са мо по-
ра ди ге ни те на ро ди те ли те, 
од нос но на мај ка та?
Ар СО ВА: И по крај кон ти ну и-
ра но то пре фр лу ва ње на од го-
вор но ста на ге ни те на мај ка та, 
се пак, на у ка та по ка жу ва де ка 
ге ни те што пре дис по ни ра ат гу-
бе ње на ко са та се пре не су ва ат и 
пре ку мај ка та и пре ку та тко то, 
зна чи по ли ге нет ско нас ле ду-
ва ње. Прег ле ду ва ње на фа ми-
ли јар ни те фо то гра фии мо же 
да ви по мог не да ви ди те да ли 
ва ши те род ни ни има ат проб-
лем со ко са та. Но, не мо же те да 
ја пред ви ди те ќе ла во ста са мо 
пре ку ана ли за на се меј но то др-
во. Ка ко и мно гу здрав стве ни 
проб ле ми, та ка и гу бе ње то на 
ко са та е по ли ге нет ско, што зна-
чи де ка суд би на та на ва ша та 
ко са е де тер ми ни ра на од при-
лич но слу чај на ком би на ци ја на 
ге ни од бли ски, но и од да леч ни 
род ни ни. Тоа зна чи де ка ако ќе-
ла во ста се по ја ву ва во ва ша та 
фа ми ли ја, не за вис но да ли по 
ли ни ја на мај ка или та тко, се пак 
има ве ро јат ност и кај вас да се 
ја ви гу бе ње на ко са та.

 ка ко ста рее же на та, та ка 
се ја ву ва и истен чу ва ње то 
на ко са та, на што тре ба да 
се вни ма ва? 
Ар СО ВА: Се ка ко, и ко са та ста-
рее ка ко што ста рее це ло то на-
ше те ло. Тој про цес на ста ре е-
ње на ко са та се ма ни фе сти ра 
со истен чу ва ње на влак но то 
и на ма лен во лу мен на ко са та, 
и се сме та за нор мал на по ја ва. 
За жал, не сме ни ко гаш прем-
ла ди да поч не ме да ја гу би ме 
ко са та. Ако има те ге нет ска 
пре дис по зи ци ја, опа ѓа ње то на 
ко са та мо же да се ја ви уште во 
20-ти те го ди ни и да на пре ду ва 
агре сив но. Кај ма жи те осо бе но 
е че сто пре ра но то гу бе ње на 
ко са та. Ос ла бу ва ње на ко са та 
кај же ни те мо же да се ја ви во 
30-ти те го ди ни ка ко пос ле ди-
ца на ане ми ја, проб ле ми со ти-
ро ид на та жлез да, хор мо нал ни 
флу кту а ции итн. 

и жените се борат  
со опаѓањето  
на косата

здрАВjеД-р ЕлЕ НА Ар СО ВА, ТРИ ХО ЛОГ И МЕ ДИ ЦИН СКИ ДИ РЕ КТОР ВО „101 ХЕР-КЛИ НИК“

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

ко са та има цик лус на раст кој се од ви ва во три фа зи, 
фа за на рас те ње, фа за на ми ру ва ње и фа за на опа ѓа ње. 
кај хи пер ти ро и ди зам или хи по ти ро и ди зам ме ха низ мот 
на ре гу ла ци ја на цик лу сот на раст се пре ки ну ва и гу би 
ба ланс, ве ли д-р Ар со ва

Има не кол ку 
кри тич ни 
жи вот ни 

пер и о ди ко га 
же на та мо же 
да пре тр пи 
про ме ни на 
ко са та. Мла-
ди те де вој ки 

во пр ви те 
го ди ни од 
мен стру ал-
ни от цик лус 
че сто мо же 

да има ат 
хор мо на лен 
дис ба ланс 

кој во ди кон 
ос лаб ну ва ње 

на ко са та
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ПО „кО МЕ Ди фрАН СЕЗ“ ВО ПА риЗ, ГА лиН СтО ЕВ ЈА ПО СтА Ву ВА „тАр тиф“ ВО МНт КУлтУРА

�  Во 2014 го ди на го по ста ви вте „тар-
тиф“ во ма тич ни от те а тар на Мо-
ли ер, „ко ме ди фран сез“ во Па риз, 
фран ци ја. Се га ја ра бо ти те во Ма ке-
дон ски от на ро ден те а тар. ка же те ни 
ка ко те чат про би те, за до вол ни ли 
сте од до се гаш на та ра бо та?
СтО ЕВ: Во 2014 го ди на го по ста вив 
„Тар тиф“ во „Ко ме ди фран сез“ и то гаш 
ме по ба ра Де јан Прој ков ски да се до го-
ва ра ме за со ра бо тка. Тој на сто ју ва ше 
да ра бо ти ме не кој кла си чен текст по-
ра ди тоа што тие не се скра те ни и не 
се раз ме сте ни и не ма мно гу автор ски 
ин тер вен ции во нив. Јас се сог ла сив 
со тоа би деј ќи и са ми от сме там де ка 
ед на на ци о нал на уста но ва ка ко што е 
Ма ке дон ски от на ро ден те а тар би тре-
ба ло да ги за поз на ва сво и те по се ти те ли 
со кла сич ни те тек сто ви. Са ми от ми го 
пред ло жи „Тар тиф“ би деј ќи одам на не 
бил по ста ву ван и отка ко разг ле дав ме 
раз лич ни тек сто ви се сог ла сив ме да го 
по ста ви ме „Тар тиф“. 

Што се од не су ва до актер ска та еки па, 
мо рам да истак нам де ка јас не го поз на-
вав до бро ан самб лот на Ма ке дон ски от 
на ро ден те а тар и на пра вив ау ди ци ја 
и ја фор ми рав те а тар ска та еки па што 
ра бо ти на прет ста ва та. Мно гу сум за до-
во лен од оваа еки па би деј ќи актерите 
иа ко по не ко гаш се ха о тич ни или се 
по мал ку дис цип ли ни ра ни, тие мно гу 
лес но мо жат да се за па лат и мно гу бр-
зо мо жат да се ка чат од ед но на дру го 

тар тиф е ог ле да ло  
што ни ги вра ќа  
одра зот и сопс тве но то 
ли це мерс тво!

Га лин Сто ев е ро ден во Бу га ри ја ка-
де што ја поч нал сво ја та ка ри е ра 
ка ко ре жи сер. Мо мент но жи вее 

во Бри сел, Па риз и во Со фи ја. Дип-
ло ми рал на Др жав на та ака де ми ја за 
те а тар ски и за филм ски умет но сти – 
Со фи ја, а од 1991 го ди на ра бо ти ка ко 
ре жи сер и актер во Со фи ја ка де што 
по ста вил кла сич ни авто ри, а по доц на 
се отво ра и за по со вре мен ре пер то-
ар. Имал за бе ле жи тел ни по че то ци, 
кои го од не ле на раз лич ни ме ста низ 
Евро па и све тот и по ста ву ва прет ста-
ви на сце ни те во Лон дон, Лидс, Бо-
хум, Шту тгарт, Мос ква, Бу е нос Аи рес 
итн. Во 2005 го ди на ја фор ми ра сво-
ја та сопс тве на тру па @Fingerprint# 
(Fingerprint) во Бри сел, а е умет нич ки 
ди ре ктор во Др жав ни от те а тар - Ли-
еж (Théâtre de Liège) и во Др жав ни от 
те а тар Де ла Ко лин (Théâtre national 

de la Colline). Во 2007 го ди на Сто ев ја 
поч нал сво ја та со ра бо тка со Ко ме ди 
Фран сез (Comédie-Française), но ре-
дов но ра бо ти и во Бу га ри ја, а пре да ва 
и на Ко ле џот за умет ност и за ди-
зајн „Св. Мар тин„ - Лон дон (St Martin’s 
College of Art and Design Londres), во 
Те а тар ска та шко ла Ар ден - Ман че стер 
(Arden School of Theatre - Manchester) 
ка ко и на др жав ни те ака де мии во 
Љуб ља на и во Со фи ја. Во пос лед но 
вре ме не го ва та пе да го шка пра кти ка 
се од ви ва во фор ма на пост дип лом ски 
сту дии во Па риз (ARTA, ESAD), Mар сеј 
(La Réplique), Со фи ја (NATFIS) и во 
Мос ква (Territoria). Де но ви ве ра бо ти 
во Скоп је во Ма ке дон ски от на ро ден 
те а тар, ка де што се срет нав ме за да 
по раз го ва ра ме за пре ми е ра та што ја 
под го тву ва, сен зи би ли те тот на ма ке-
дон ски те акте ри, за „Тар тиф“...

ни во. Тоа е мно гу до бро, ко га ќе ви се 
слу чи та ква ал хе ми ја со акте ри те. Исто 
та ка, са кам да наг ла сам де ка мно гу ми 
е дра го што од лич но со ра бо ту ва ат и 
тех нич ки те служ би, свет ло, звук итн., 
кои со го ле ма жел ба до а ѓа ат ов де и 
учес тву ва ат на про би те, гле да ат... што 
за ме не е но вост. Ре ткост е во го ле ми те 
те а три тех нич ки те слу жи и еки пи да 
по ка жат та кво ин те ре си ра ње. Мис лам 
де ка има ед на уба ва енер ги ја ме ѓу си те 
нас и сме там де ка од тоа ќе из ле зе ин-
те рес на прет ста ва, ко ја ќе мо же ме да 
ја спо де лу ва ме со пуб ли ка та. 

�  ре ко вте де ка „тар тиф“ во МНт ќе 
би де со се ма по и на ков од тој што е 
по ста вен во поз на ти от фран цу ски 
те а тар би деј ќи енер ги ја та на ма ке-
дон ски те акте ри е мно гу по и на ква 
од таа на фран цу ски те. Вие има те 
искус тво со ма ке дон ски те акте ри, 
па ка же те ни ка ко ја до жи ву ва те таа 
нив на енер ги ја? Да ли ве инс пи ри ра? 
СтО ЕВ:Овој кла си чен текст е мно гу вр-
зан за ов де и се га со де неш но то вре ме 
и со вре ме но то жи ве е ње. Да вле зе ме во 
оваа оп шир на те ма – ли це мерс тво то 
што се по ка жа ка ко тол ку не и ско рен-
ли во и тол ку при сут но  во се ко ја фор ма 
на лич ни от, по ли тич ки от, се меј ни от и 
на кул тур ни от жи вот во се ко ја др жа ва 
за да зак лу чи ме на кра јот де ка еден ли-
це мер мо же да оп сто ју ва са мо та му ка де 
што дру ги те му доз во лу ва ат да ви рее. 
Во таа смис ла, ни кој во оваа пи е са не е 

не вин, се кој има ди ја лог и е ли це мер на 
не ка кво ни во. Се по ка жу ва ед на мно-
гу комп лекс на и сло же на исто ри ја  и 
це ло то де ло, всуш ност, прет ста ву ва 
ко ме ди ја за ед но бур жо а ско се мејс тво , 
бо га то се мејс тво што на тру па ло па ри и 
гла ва та на ова се мејс тво - та тко то поч-
ну ва да има по тре ба од не што по ве ќе, 
од не ко ја ду хов на ис пол не тост, од гу-
ру... од ду хо вен раз вој. Тоа ка ко им пулс 
е мно гу уба во, за по фал ба и е мно гу 
чо веч ки. Исто ри ја та ука жу ва на еден 
опа сен микс, ка ко бом ба, ка ко експ-
ло зи ја, ме ѓу се ксу ал на та и ду хов на та 
енер ги ја. Всуш ност, си ла та на овој текст 
е вкр сту ва ње то на тие две енер гии и 
тоа што ко га чо ве кот е зас ле пен, заб-
лу ден и не мис ли со сопс тве на та гла ва, 
мо же да стиг не и до фун да мен та ли зам. 
Мо ли ер ус пе ал да на пи ше текст во кој 
нај го ле ми те те ми на де неш но то вре ме 
се из ме ша ни во ед но и из ле гу ва ед на 
ѓа вол ска исто ри ја, ко ја се под ве-
ду ва под ко ме ди ја, ко ја мо же 
да би де мно гу смеш на. 
...От та му ние се тру-
ди ме на гле да чот 
да му го по ну ди-
ме се то ова со 
цел тој да би де 
не са мо наб љу-
ду вач, ту ку и да 
ја сле ди прет-
ста ва та актив но, 
во гла ва та да му 
се слу чу ва не што 

и да да де оце на на одре де ни дејс тва, 
всуш ност тре ба да зак лу чи де ка мно гу 
е лес но да се ре че: „Тар тиф е ли це мер, 
си те ние сме до бри!“. Тар тиф не е ни-
што дру го, ту ку ед но ог ле да ло што ни 
ги вра ќа на ши от одраз и на ше то сопс-
тве но ли це мерс тво. 

�  Да ли Ви бе ше пре диз вик ра бо та та 
со ма ке дон ски те акте ри? 
СтО ЕВ: Акте ри те од еки па та мно гу 
бр зо поч наа да ја сфа ќа ат и да го чув-
ству ва ат на чи нот на рас ка жу ва ње на 
исто ри ја та и мно гу е ин те рес но да се 
гле да ка ко тие ме ѓу себ но си вли ја ат 
за да нѐ во дат нас ка ко гле да чи низ 
тој ла ви ринт. Ве ќе мно гу сум из мо-
рен, ра бо ти ме два ме се ца, и еве раз го-
ва ра ме ток му пред пре ми е ра та, ко га 
се аку му ли ра најм но гу за мор, но ме 
ра ду ва овој мо мент на ал хе ми ја ме ѓу 

нас, од се то тоа што 
сме го на тру па-

ле до се га низ 
про це сот 

на под-

мно гу сум за до во лен од оваа еки па би деј ќи иа ко  по-
не ко гаш актерите се ха о тич ни или се по мал ку дис цип-
ли ни ра ни, тие мно гу лес но мо жат да се за па лат и мно гу 
бр зо мо жат да се ка чат од ед но на дру го ни во, ве ли 
га лин сто ев

Разговараше |  Не ве на По пов ска 
Фо то |  Але ксан дар Ива нов ски 
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Култура
КНижарНицата „аНтолог“ 

препорачува:

4
Сплендорвил

Елен  
Матсон

100 НАЈубАВи Слики НА СитЕ ВрЕМињА

  

Moana
моаНа

Заработка: 18.500.000 $

жанр: анимација
режија: Рон Клементс, Дон Хол

актери: Двејн Џонсон,  
Аули Карваљо,  

Рејчел Хаус 

луд Божиќ На раБота
office christMas party

Заработка: 16.900.000 $

жанр: комедија
режија: Џош Гордон, Вил Спик

актери: Џејсон Бејтмен,  
Оливија Мун,  

Т.Џ. Милер

ФаНтаСтичНите ѕверови и 
Каде да ги Најдете

fantastic Beasts and 
Where to find theM

Заработка: 10.400.000 $

жанр: авантура
режија: Дејвид Јејтс

актери: Еди Редмејн,  
Кетрин Вотерстон,  

Колин Фарел

приСтигНување
arrival

Заработка: 5.600.000 $

жанр: драма
режија: Денис Вилнев

актери: Еми Адамс,  
Џереми Ринер,  

Форест Витакер

доКтор СтреНџ
doctor strange

Заработка: 4.500.000 $

жанр: акција
режија: Скот Дериксон

актери: Бенедикт Камбербич, 
Чиветел Еџиофор,  

Рејчел Мекадамс

ТоП 5 НАјГЛЕдАНИ фИЛМА  
          во САД викендов

„Без наслов (жолто и сино)“ од Марк Ротко

1
Сеќавање на 
љубовта
Амината  
Форна

3
јаре за  
пет пари
Григориј  
Канович

5
пустинската  
змија од гиза
Илија  
Магденоски

2
песните на кои не 
ме научи мајка ми

Селчук  
Алтун

„без наслов (жолто и сино)“ е 
дело на Марк Ротко, американски 
апстрактен експресионист. Ова 
дело е насликано во 1954 година, 
кога уметникот насликал поголем 
број познати платна. Со огромни 
димензии, како и повеќе дела на 
Ротко, оваа слика ги преиспитува 
границите на апстрактно сликар-
ство со спој на силни бои, кои како 
да блескаат однатре.
Ротко бил роден во Летонија, а 
во 1913 година емигрирал со се-
мејството во САД. Се самоубил во 
Њујорк во 1970 година. �

КУлтУРА
го то вка на прет ста ва та, до кол ку се 
ре а ли зи ра, од тоа ќе из ле зе од лич на 
прет ста ва, ко ја ќе ги по ка ни си те гле-
да чи од це ли от свет да ја пог лед нат.  

�  Во што се раз ли ку ва ат ма ке дон-
ски те од фран цу ски те акте ри?
СтО ЕВ: Пр во не би са кал да ги изед-
на чу вам ма ке дон ски те и фран цу-
ски те акте ри. Ов де ста ну ва збор за 
раз лич на спе ци фи ка и тоа, пред сѐ, за 
тоа ка ков е кул тур ни от кон текст. Во 
Фран ци ја, на при мер, има мно гу сил-
на те а тар ска и кул тур на тра ди ци ја 
вр за на со Мо ли ер, Кор неј... и со дру-
ги те кла си ци, а најм но гу со сти хо ви те 
„але ксан дрин“ - тоа е нај тес ни от стих 
што е воз мож но да се из мис ли, но тоа 
на фран цу ски изг ле да мно гу уба во 
би деј ќи соз да ва ед на пев ли вост, ги 
отво ра се ти ла та кон еден друг свет 
и друг од нос кон мис ли те и кон тек-
стот. Тоа е мно гу бит но за фран цу-
ски те акте ри до тој сте пен што тие 
не ко гаш не сме ат да мрд нат над вор 
од тие гра ни ци би деј ќи тоа ги ста ва 
во ед ни гра ни ци и мно гу им е те шко 
да из ле зат од нив. Од дру га стра на, 
ов де акте ри те не ма ат не ка ков од нос 

кон де ла та во стих, за тоа што тоа не 
спа ѓа во ов деш на та те а тар ска тра-
ди ци ја. Ту каш ни те акте ри се мал ку 
нев ни ма тел ни во од нос на тек стот, ги 
ме ша ат стра ни ци те, ги кра тат реп ли-
ки те, ги ме ну ва ат мис ли те и за нив 
тоа не е ни ка ков проб лем. За еден 
фран цу ски актер тоа е не воз мож но. 
Во таа смис ла, ја не ма ат таа пре циз-
ност кон ја зи кот. Од дру га стра на, пак, 
ка ко што истак нав, ма ке дон ски те 
акте ри мно гу лес но се за па лу ва ат и 
мо жат во тие рам ки мно гу лес но да 
из ле зат од ме ѓи те, да им про ви зи ра ат 
и да пра ват мно гу ин те рес ни не шта 
и да се чув ству ва ат сло бод ни. Фран-
цу ски от актер е по мал ку сло бо ден. 
Тој мно гу по ве ќе вни ма ва. Ов де од 
ди ве е ње, ра дост и ха ос по не ко гаш 
се слу чу ва ат мно гу ин те рес ни не-
шта, кои за да се слу чат во Фран ци ја 
ќе ми тре ба три па ти по ве ќе вре ме 
за да го по стиг нам исти от ефект. Од 
ед на стра на, ов деш ни те акте ри ме 
вдах ну ва ат мно гу по ве ќе и се по мал-
ку дис цип ли ни ра ни и те шко е да се 
на пра ви ба ланс, мо же би по лес но ќе 
ми бе ше да беа по дис цип ли ни ра ни... 
но, не ми е те шко да ра бо там со нив. 

�  На ма ке дон ска та пуб ли ка сте ѝ 
поз нат со прет ста ва та „Ан ти го на 
во тех но ленд“, ко ја пред 15 го ди ни 
ја по ста ви вте на сце на та на МНт, 
а прет ста ва та има ше из вед би на 
по ве ќе европ ски те а тар ски фе сти-
ва ли. Пла ни ра те ли и „тар тиф“ да 
го сту ва на не ко ја европ ска сце на?
СтО ЕВ: Мно гу би са кал да го сту ва ме 
со оваа еки па на не ко ја европ ска сце-
на, но тоа се слу чу ва по сте пе но. Пр во 
тре ба да ја на пра ви ме прет ста ва та, 
тре ба да поч не да се игра и по тоа 
да се по тру ди ме да до ве де ме по ве-
ќе раз лич ни про грам ски ди ре кто ри 
на те а три и на фе сти ва ли, кои би 
се за ин те ре си ра ле да по ка жат пред 
сво ја та пуб ли ка еден та ков „Тар тиф“. 
Тоа ќе го сре ду ва ме по ле ка, јас имам 
на ме ра да по ка нам ко ле ги од Бел ги-
ја, Фран ци ја, Ита ли ја, да ја гле да ат, а 
и ди ре кто рот Прој ков ски има свои 
кон та кти што ќе ги упо тре би. За се-
га му е нај важ на пре ми е ра та на 20 
де кем ври за пуб ли ка та во Скоп је, а 
по тоа си гур но знам де ка ќе го сту ва 
на Фе сти вал во Вар на, в го ди на, а за 
дру ги те цен три ќе ви ди ме.   �
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Раз го ва ра ше | Марина Костовска

ЖИвот

за сите што не се плашат да живеат, да направат 
грешки, да паднат и, без разлика на ситуацијата, 
да се трудат да го креираат животот што сметаат 
дека го заслужуваат. „никој не рече дека ќе биде 

лесно“ е книга за едно патување што секој треба да 
го направи барем еднаш во животот. патување до 

местото каде што сите соништа стануваат реалност, 
вели авторот коста петров

Животот е за да се живее,  
а не да се преживува

кОСтА ПЕтрОВ

Еден од најпродаваните македонски автори во средата ја промовираше 
својата четврта книга, а неговото првенче и досега најчитана книга, „Се 
гледаме на врвот“, доби и јубилејно десетто издание. 

Со само 32 години, Петров е и сопственик на агенција за организирање 
луксузни настани од областа на маркетингот и човечките ресурси, а свое-
то богато професионално, но и приватно искуство, покрај во книгите, го 
преточува и во колумни за американското издание на „Хафингтон пост“, 
како и за „Диџитал бум“, еден од водечките дигитални портали во северна 
Африка. За својот придонес во индустријата на настани и медиуми двапати 
се најде на листата на 30 највлијателни луѓе во индустријата за настани во 
југоисточна Европа на магазинот „конгрес“ (Kongres Magazine).

� Ова е четврта Ваша книга во само 
пет години. Се чувствувате ли како 
да не можете да се доискажете?
ПЕтрОВ: Имам уште многу приказни 
за раскажување, но, за жал, немам вре-
ме да седнам и сите да ги напишам. Во 
принцип, сакам да пишувам за моите 
искуства, за лекциите што ги имам на-
учено, за случките што секојдневно ми 
се случуваат. Сметам дека секој од нас 
има должност да ги сподели научените 
лекции со луѓето околу себе. Дали тоа 
ќе биде преку книга, блог или, можеби, 
статус на друштвените мрежи, не е ва-
жно. Тоа што е важно е континуирано 
да учиме еден од друг. Да сфатиме дека 
не поминуваме само ние низ некои 
работи. И други поминуваат. Некои 
успеале, некои сѐ уште се борат. Мора 
да се научиме да си даваме поддршка 
еден на друг. Да си помагаме еден на 
друг. И на крајот сите заедно да расте-
ме и да уживаме во животот. Животот 
е за да се живее, а не да се преживува.

� Велите дека и во „Никој не рече 
дека ќе биде лесно“ зборувате од 
Ваше искуство. која мотивациска 
порака ја испраќа оваа книга?
ПЕтрОВ: „Никој не рече дека ќе биде 
лесно“ е книга за најважното пату-
вање во нашите животи. Патување до 
местото каде што сите наши соништа 
се реалност. Како се стигнува до тоа ме-
сто и дали тоа место воопшто постои, 
ќе одлучи самиот читател. Книгата е 
наменета за сите што не се откажуваат 
дури и кога одговорот ќе биде не. Ова е 
книга за сите што ги гледаат убавини-
те на животот, а не само негативните 
страни. Ова, всушност, е книга за сите 
што живеат и го прифаќаат животот 
со сите свои убавини, но и со стравови, 
многу тага, но и радост, многу среќа, но 
и страдање. Сите овие работи се дел од 
животот и како реагираме на секоја од 
нив е клучно за тоа дали навистина ќе 
живееме или ќе продолжиме да пре-
живуваме.  Со оваа книга го затворам 
кругот што го почнав со „Се гледаме 

на врвот“ и, најверојатно, ќе биде по-
следна книга од овој тип од мене. 

� Десетто издание на Вашата прва 
книга „Се гледаме на врвот“. што 
значи тоа за Вас?
ПЕтрОВ: 10.000 продадени книги за 
пет години е голема работа и навис-
тина сум горд на успехот на книгите. 
Секојдневно добивам позитивни, но и 
негативни критики. За некого книгата 
е најдобрата книга што ја прочитал 
во животот, а за некого е книга што 
нема никаква литературна вредност. 
И сѐ е во ред. „Се гледаме на врвот“ ме 
научи уште повеќе да верувам во себе, 
да се држам кон она во кое верувам 
и, најважно од сѐ, да знам кога да се 
откажам, а кога да продолжам. 

� Неодамна кажавте дека годинава 
150 дена сте поминале патувајќи 
низ светот, работно. кои се предно-
стите, но и маните што следуваат со 
Вашиот начин на работа?
ПЕтрОВ: Горд сум на успехот на „Пи 
ворлд“ и на нашата работа во 30 раз-
лични земји во светот. Прекрасно е 
чувството секојдневно да работиш 
на сопствениот сон од својот дом, од 

местото каде што си роден. За жал, 
водењето глобална компанија значи 
и многу патувања и многу жртви, но 
со текот на времето научив да не се 
казнувам себеси и да барам некаков 
баланс во животот меѓу работата и 
семејството. Не верувам дека постои 
такво нешто како баланс. Кога сум на 
работа, се трудам да бидам најдобри-
от менаџер што можам да бидам, а 
кога сум дома, се обидувам да бидам 
најдобриот татко, сопруг, син, брат, 
пријател. Предноста на водењето своја 
компанија е тоа што имам поголема 
слобода во организирањето на моето 
време и секогаш, без разлика на обвр-
ските, апсолутно секогаш, гледам јас 
да бидам тој што ќе ја однесе и земе 
мојата ќерка од училиште. 

� Пишувате и колумни за амери-
канското издание на „Хафингтон 
пост“, како и за „Диџитал бум“, еден 
од водечките портали во северна 
Африка. има ли разлика меѓу на-
шата и таа публика?
ПЕтрОВ: Да се пишува за „Хафингтон 
пост“ е голема чест, но и одговорност 
бидејќи се работи за една од најголе-
мите блогерски платформи во све-
тот. Искрено, сѐ уште не ми се верува 
дека ја имам честа да пишувам за нив. 
Преку моите блогови се обидувам да 
промовирам и македонски бизниси 
и продукти и да им дадам шанса на 
моите колеги од земјава за промоција 
во светски рамки. Коментари, како и 
секаде, има и позитивни и негативни, 
и сето тоа е во ред. Мора да се научиме 
дека не секогаш луѓето ќе се согласу-
ваат со тоа што ние го мислиме или 
имаме да го кажеме. 

� што следно си ветивте дека ќе го 
исполните?
ПЕтрОВ: Следната година е многу ва-
жна за мене и за моите колеги од „Пи 
ворлд“ бидејќи, конечно, влегуваме 
во Америка и во јуни имаме настан 
во Њујорк. По шест години и 30 земји, 
конечно, сме подготвени за Америка. 
Велат дека ако успееш во Њујорк, си ус-
пеал секаде. Ние успеавме во 30 земји, 
сега е време да успееме во Њујорк. Се 
радувам на сите наши идни успеси, 
но и лекциите што доаѓаат во свет кој 
постојано се менува.
 
Новата книга на Коста ќе биде дос-
тапна за продажба од 15 декември во 
книжарниците на издавачкиот центар 
„Три“, сите поголеми книжарници низ 
земјата и на www.kniga.com.mk. �
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бРеНд КоНцеПтИ | икО Ни НА Сти лОт

Пишува |  Сотир Костов 

ан гел-спа си тел

Мо ра да се ка же де ка неј зи на та еми си-
ја, „Шо у то Опра Вин фри“, ко ја поч на на 
сре ди на та на осум де сет ти те го ди ни, 
бе ше клуч ни от дви га тел на брен дот 
Опра. Тоа бе ше со вр ше на ос но ва за 
лич но ста на Опра, што овоз мо жи да 
ко му ни ци ра со го сти те од сту ди о то 
(поз на ти лич но сти, пи са те ли, пси хо-
ло зи, лу ѓе со лич ни проб ле ми кои ги 
ре ша ваа во те кот на шо у то) и пуб ли-
ка та во неј зи но то сту дио во Чи ка го. 
Ка ко си те ус пеш ни брен до ви, од „Ко-
ка–Ко ла“ до „Бад вај зер“, брен дот „Опра 
Вин фри“ има ше автен тич ност. Не оп-
ход но е да се истак не де ка Опра Вин-
фри не е са мо слав на лич ност, ту ку и 
жи ва ико на, ти тан на оп штес тво то во 
кое жи вее и дејс тву ва. Ме та фо рич но 
ка жа но, таа е при мер за врв но „цр но“ 
до стиг ну ва ње во „бе ло“ оп штес тво. 
Глав на неј зи на ка ра кте ри сти ка е тоа 
што е го лем пок ло ник на сло бод ни от 
го вор, за кој ве ли де ка не са мо што 
жи вее, ту ку и „сви ри рок“. А, ток му 
таа е ед на од нај а тра ктив ни те и нај-
ба ра ни рок-из ве ду ва чи, на ро кот на 
сло бод но то раз мис лу ва ње, го во ре ње 
и дејс тву ва ње. Са ма та за се бе ве ли де-
ка е пре до дре де на за го ле ми не шта, и 
ка ко та ква е Да ја на Рос, Ти на Тар нер 
и Ма ја Ан ге лу во ед но. Тоа мо же да 
го из ја ви же на што е пол на со са мо-
до вер ба и си гур на во се бе. А, и ка ко 
не ма да би де та ква ко га со сво е то шоу 
на те ле ви зи ја та ги ур на си те ре кор ди 
и по сто ја но во вр ска со тоа из ја ву ва 
де ка неј зи на за да ча е да по бе ду ва. Што 
ќе ре че ро ден по бед ник. Ка ко и да е, 
Опра е пр ва та цр на же на ми ли јар дер-
ка во све тот, и поз на та и слав на же на 
што се стек на со ста тус на кул тур на 
ико на и све ти ца. 

А, ле ген дар ни от Квин си Џонс ја прет-
ста ву ва ка ко фи на и енер гич на, ду-
ри мно гу енер гич на. Те ле ви зи ски от 
кри ти чар Ха у ард Ро зен берг во „Лос 
Ан џе лес тајмс“ за неа на пи ша де ка е 
го ле ма, глас на, бе срам на, агре сив на, 
пре те ра на, ду хо ви та, сим па тич на, со-
чув стви тел на, скром на, при зем је на, су-
ро ва, глад на. Мо же би за неа тоа е и пра-
ва та ви сти на. Це ли на од ја ки и моќ ни 
кон тра сти. Се чи ни де ка и ма га зи нот 
„Ин ква е рер“ од Фи ла дел фи ја е бли-
ску до ви сти на та ко га неј зи но то 
те ле ви зи ско шоу го на ре че на ци-
о на лен истра жу вач на ете рот, а за 
неа и тоа што го ра бо ти ве ли де ка е 
квас но те сто од блуд, дра ма, кич, из-
ве шта че ност, пуб ли ци тет, пре гра тки, 
ви ка ње, из лив на емо ции, ма нич ност 
и се то тоа ма ри ни ра но со сол зи. Ед но 
е си гур но: мо же те да ја са ка те, но и да 

не ви е по ќеф. Мо же те да ја по чи ту ва-
те, но и во оп што да не ја це ни те. Но, 
во ни кој слу чај не мо же те да оста не те 
рам но душ ни кон тоа што го ра бо ти и 
ка ко го сра бо ту ва. Ед но став но, таа е 
ин те рес на, за ним ли ва, мо дер на, шик и 
на ви сти на има стил. Единс твен, по се-
бен и не по втор лив. Но, се пак, најм но гу 
од сѐ ја од ли ку ва ат ра бо та та и упор-
но ста да ус пее во тоа што го ра бо ти. 
Со сво ја та не у мор на актив ност низ 
це ла та сво ја ка ри е ра, таа ста на хе ро-
и на за же ни те, ко ја ма жи те ја гле да ат 

Опра Вин фри е актер ка, но ви-
нар ка, на ра тор ка, во ди тел ка, 
из да вач ка, про ду цен тка на те-

ле ви зи ски еми сии, фил мо ви и те а тар. 
Ро де на во САД, во бе да, израс на та со 
на силс тво и се ксу ал но иско ри сту ва ње, 
но по ра ди та лен тот и упор но ста, ос-
тва ри ка ри е ра од со ни шта та и сѐ што 
до пре пре тво ри во вред ност и зла то, 
а пре ку це ло куп на та сво ја актив ност, 
по стиг ну ва ња та и пла не тар ни от ус-
пех ста на нај бо га та та и најв ли ја тел-
на же на во САД и по ши ро ко. Таа прв-
пат ја иску си сла ва та ка ко актер ка 
во адап та ци ја та на ро ма нот на Алис 
Во кер на пра ве на од Сти вен Спил-
берг од 1985 го ди на – фил мот „Бо ја 
на пур пу рот“, до би вај ќи но ми на ци ја 

за „Оскар“. От то гаш, таа вни ма тел но 
ја гра де ше сво ја та ре пу та ци ја во еден 
од нај ус пеш ни те брен до ви во све тот. 
Ина ку, таа е дол го го диш на во ди тел ка 
на те ле ви зи ско шоу за чи ја што по-
пу лар ност и ква ли тет до би ла мно гу 
на гра ди „Еми“. Сло бод но мо же ме да 
ја на ре че ме ме ди ум ска кра ли ца, ко ја 
се којд нев но са ма упра ву ва со мул-
ти ме ди јал но то царс тво „Хар по про-
дакшн“, а неј зи но то лич но бо гат ство 
се про це ну ва на 1,5 ми ли јар да до ла ри. 
Но, таа не е де фи ни ра на од жел ба та 
за вли ја ние, моќ или па ри, ту ку од 
неј зи на та жел ба пре ку сво ја та ми си-
ја да им слу жи на дру ги те, нај че сто 
оне прав да ни те, хен ди ке пи ра ни те и 
мар ги ни ли зи ра ни те, со нив но по диг-

ну ва ње, про свет лу ва ње, охра бру ва ње 
и транс фор ми ра ње на на чи нот на кој 
лу ѓе то се гле да ат са ми те. Таа со сво јот 
акти ви зам и за ла га ње за за шти та на 
пра ва та на спо ме на ти те ка те го рии 
по ка жу ва пос ткон вен ци о нал но ни во 
на мо рал но раз мис лу ва ње и од го вор-
но од не су ва ње кон мар ги нал ци те. На-
ме сто да го слу ша „гла сот на све тот“, 
ве ли де ка го слу ша и сле ди „ти вки от 
мал глас“, кој ѝ е ком пас во неј зи но то 
дејс тву ва ње, при тоа пот пи рај ќи се 
на неј зи ни те мо рал ни вред но сти и 
стан дар ди на ин те гри тет. Во о би ча е но 
дејс тву ва са ма, но во ре а ли за ци ја та на 
сво ја та ми си ја ја слу ша и це ни се ко ја 
иде ја од чле но ви те на неј зи ни от не 
та ка мал тим.

со рес пект, за де ца та е шам пи он, а за 
си те нај го лем бо рец за за шти та на жр-
тви те на зло у по тре бу ва ње. Во си те 
тие неј зи ни за ла га ња таа израс на во 
го лем бо рец за прав да и ан гел-за штит-
ник на оне прав да ни те. По си те во де ни 
би тки, таа е сил на, др ска и си гур на, 
во се бе, но и во ис прав но ста на тоа за 
што се бо ри и из бо ру ва. За се то тоа 
бе ше на гра де на со ви со ки реј тин зи, 
со вни ма ние од ши ро ки те на род ни 
ма си. Приз на ни ја та и че сти тки те од 
обич ни те лу ѓе ѝ беа нај дра ги од сѐ. 
Таа огром на вој ска на сим па ти зе ри 
на пра ви таа да би де „вак ци ни ра на“ 
про тив кри ти ки те, и уште по у пор но 
и по од луч но да ја ос тва ру ва сво ја та 
ми си ја. На кра јот што дру го да се ка же 
за неа: неј зи на та жи вот на фи ло зо фи ја 
е комп лекс на ме ша ви на од чист ма-
те ри ја ли зам (жел ба та да се збо га ти и 
да за ра бо ти ми ли јар ди до ла ри, што и 
го на пра ви), бор бен дух, кој приз на ва 
са мо по бе ди, и воз ви ше на ду хов ност 
(гра де ње шко ли и ака де мии за мла ди 
на афри кан ски от кон ти нент, ху ма ни-
зам изра зен пре ку за шти та на де ца та 
и на зло у по тре бу ва ни те мар ги нал-
ци). Ста на и оста на најв ли ја тел на 
же на на сво ја та ге не ра ци ја и ед на од 
најв ли ја тел ни те во оп што во исто ри-
ја та на чо веш тво то. Во дет ство то и 
мла до ста, жи во тот не ја га ле ше, но 
таа се из бо ри да ѝ те че во на гор на 
ли ни ја, па ду ри и во по доц неж ни те 
го ди ни да се стре ми кон ви со чи ни те. 
Не ма што, таа е аме ри кан ска, но и 
свет ска же на со бле ска ва и из во нред-
но ус пеш на ка ри е ра во се кој пог лед. 
Ете тоа е фе но ме нот Опра Вин фри, со 
жи вот, лик и де ло, ко ја од кан џи те на 
те шко то дет ство по ми на низ тр ње и 
пе кол, па се вив на во ѕвез де ни те ви-
со чи ни. Ус пеш на же на-фе но мен што 
об ла го ро ди ми ли о ни суд би ни. �
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Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Го сакам животот во 
македониjа и сÈ што 
има да понуди
Алехандер Наумоф е Aмериканец, кој до својата дваесет и деветта 
година живеел во Чикаго. Првпат во Македонија доаѓа во 1998 
година и оттогаш, како што открива за „Република“, му се раѓа 
желбата да дојде и да живее овде. Триесет и двегодишниот 
Американец по дедо има македонско потекло, па, како што вели, 
гените го вратиле назад. Гостопримството на македонскиот народ 
е тоа што, според Наумоф, е вистински белег на државата. А 
фактот дека ги сака многу луѓето во Македонија е неговиот брак со 
битолчанка. Вели дека нема намера да ја напушти земјата бидејќи 
Македонија е прекрасна држава со голем потенцијал

� кога првпат дојдовте во Маке-
донија?
НАуМОф: Првпат во Македонија 
дојдов во 1998 година со мојот дедо, 
татко и со моите двајца браќа. Имав 
14 години. Таа посета ми го промени 
животот и, навистина, ме натера да ја 
ценам убавината на Македонија што 
дотогаш ја немав доживеано.

� Доаѓате од земја со различна кул-
тура и традиција од Македонија. 
како успеавте да се адаптирате на 
животот овде?

НАуМОф: Би кажал дека многу брзо 
успеав да се приспособам на македон-
скиот начин на живот. Мојот дедо е 
роден во Ѓавато, Битолско, па така јас 
имам и македонско потекло. И бидејќи 
тој се преселил во Америка како мало 
дете, постојано ми зборуваше за Ма-
кедонија, за семејството на татко ми, 
културата и традициите.

Пред да се преселам во Македонија, 
земјата ја имав посетено трипати прет-
ходно, така ја запознав и подобро ва-
шата култура и начинот на живеење. 

Секој пат кога ќе дојдев учев нешто 
ново. Поради тоа пред три години ја 
донесов одлуката да се преселам и да 
живеам овде. Претпоставувам гените 
си го направија своето, ме вратија во 
Македонија. 

� кажавте дека веќе три години сте 
со постојан престој овде, научивте 
ли да зборувате македонски јазик? 
НАуМОф: Би сакал да кажам дека збо-
рувам. Не учев македонски додека рас-
тев и немаше Македонци што живеат 
во близина на нашето семејство, па 
само го слушавме јазикот. Но штом 
почнав да доаѓам во Македонија, и сега 
веќе почнав и да живеам во оваа земја, 

почнав да го учам јазикот. Морам да 
признаам дека малку ми е тешко да 
зборувам македонски, бидејќи англис-
киот е мојот мајчин јазик.

� како човек што речиси 30 години 
живеел во Америка, кое е Вашето 
мислење за македонскиот народ?
НАуМОф: Уште од мојата прва посета 
на Македонија, постојано им раскажу-
вам на моите другари и на фамилијата 
во Америка за овој прекрасен бисер 
на Балканот и овде луѓето се многу 
пријателски расположени и љубезни. 
Затоа мислам дека ова го објаснува мо-
ето високо мислење за македонскиот 
народ. Исто така, и фактот дека се оже-
нив за македонска жена покажува дека 
многу го сакам македонскиот народ. 
Имам свое семејство и здобив одлич-
ни пријателства откако се преселив 
овде. Мислам дека тоа што најмногу 
ме импресионира е гостопримството 
на Македонците.

� кое е Вашето искуство? Дали, иако 
сте странец, Македонецот знае да 
подаде рака и да помогне доколку 
е потребно?
НАуМОф: Да, јас никогаш не сум имал 
лошо искуство кога ми била потребна 
каква било помош. Моите соседи, на 
пример, навистина знаат да помогнат 
и се многу љубезни. 

� имате ли слободно време за да ја 
истражите Македонија?
НАуМОф: Најчесто сум многу зафатен 
со работни обврски, но се трудам во 
моето слободно време да вклопам по-
веќе дневен одмор или викенд на село 
или посета на некои од градовите во 
Македонија. Сѐ уште има многу места 
кои не сум бил во можност да ги видам, 
но, дефинитивно, имам план за пату-
вање околу целата земја бидејќи сакам 
да ги видам археолошките градови во 
Македонија, планините, манастирите 
и многу други убавини на земјата за 
кои сум читал.

� кое, според Вас, е најубавото ме-
сто што треба секој да го посети во 
Македонија?
НАуМОф: Би кажал Битола, Хераклеја, 
планината Пелистер, Отешево, Прес-
панско Езеро, Охрид, Галичица, „Свети 
Наум“, Радожда. Главниот град Скопје и 
Водно, „Попова кула“ и Попова Шапка.

� Ја сакате ли македонската тради-
ционална кујна?
НАуМОф: Ја обожавам македонската 
традиционална храна. Јас сум голем 

СтрАНци ВО МАкЕДОНиЈА

обожавател на мусака, тавче-гравче, 
бурек, пастрмка, пастрмајлија, зел-
ник и чорба.

� Ви недостига ли Вашата родна 
земја?
Од Америка ми недостигаат мали 
работи. Ми недостига навигација на 
улиците и лоцирање на места, амери-
канскиот фудбал. Но најмногу ми не-
достигаат моите спомени од детството 
поминати таму со моето семејство и 
со пријателите.

� кои се Вашите планови, останувате 
ли да живеете во Македонија?
НАуМОф: Откако се преселив тука, 
јас, навистина, го сакам животот во 
Македонија и сѐ што има да понуди 
земјата. Тоа е причината што плани-
рам да останам во Македонија. Јас сум 
оженет со жена што живее во Битола 
и моето семејство живее во Македо-

нија. Јас немам намера да го натерам 
моето семејство да ја напушти Ма-
кедонија. Македонија е прекрасна 
земја со голем потенцијал, само по-
некогаш е потребно малку храброст 
да се надминат пречките што може 
да влијаат на вашето мислење за ова 
место. Можете да имате избаланси-
ран живот овде и време да уживате со 
вашето семејство и пријатели, добра 
здрава храна и време да патувате низ 
целата земја и низ Европа. Јас лично, 
кој живеев во САД 29 години, мислам 
дека не би можеле да ги најдете исти-
те тие карактеристики во таа земја. 
Сепак, јас секогаш ќе ги сакам Соеди-
нетите Американски Држави затоа 
што таму научив за вредностите на 
патриотизмот, работната етика и за 
услуги на клиентите. Јас постојано 
ќе патувам во САД за да ги посетам 
семејството и пријателите што сѐ 
уште ги имам таму. �
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Љубљана е главен град на словенија, сместен на местото 
каде што реката Љубљаница се влева во сава, во централна 
словенија, меѓу алпите и средоземно море. овој град често 
е споредуван со прага. иако нема принцови што шетаат 
по многубројните замоци, веќе со години гордо го носи 
епитетот на град од бајките бидејќи има единствен шарм кој 
остава без зборови, а некои градови одамна го загубиле

Љубљана е географски, културен, 
научен, економски, политички 
и административен центар 

на Словенија. Во Љубљана може да 
се доживеат влијанија на голем број 
култури. Таа била крстосница на гер-
манската, романската и на културата 
на словенските народи, нивниот јазик, 
манири и навики. 

Градот најдобро може да се доживее и 
истражи доколку пешачите или прави-
те разглед со велосипед. Од главната 
железничка станица, позната како 
Љубљанска железничка станица, до 

Љубљана, градот во кој  
сите дишат како едно

тројниот мост се потребни околу двае-
сет минути одење. 
Сообраќајните врски, сконцентри-
раната индустрија, научно-истражу-
вачките институции и индустриската 
традиција се фактори што придонесу-
ваат за водечката економска позиција 
на Љубљана во регионот. 

Градот е седиште на централната 
власт во Словенија, на јавната админи-
страција и на сите владини министер-
ства. Овој град, исто така, претставува 
седиште на законодавната власт на 
Словенија. Во Љубљана се наоѓа и 

народ уште во шест часот наутро 
нека не ве чуди бидејќи градот дише 
во ритамот на студентскиот живот, 
работниците и луѓето кои секојднев-
но токму во утрата ги шетаат своите 
миленици. Доколку се сместите во 
близина на Централниот пазар, ова 
искуство ќе биде само ваше. Во овој 
град ќе имате можност да ја видите 
и Кристалната палата, највисоката 
зграда во Словенија.

Ако, пак, сакате да ја посетите Љубљан-
ската тврдина, најдобро ќе биде тоа да 
го направите пред 11 часот бидејќи 
тогаш има најмалку посетители. Ќе 
ве освои прекрасната панорама на 
градот. За ова задоволство ќе треба 
да платите пет евра. Оттаму може да 
се види и розовата црква, скриена под 
превезот на паркот Тиволи. Едно од 
најдобрите места каде што може да се 
доживее љубљанскиот шарм е токму 
овој парк.  Ботаничка градина, која 
бесплатно може да се посети, повеќе 
музеи со цена од 5 евра и историскиот 
музеј, кој чини 3,50 евра.

Упатувајќи се кон Љубљанската твр-
дина, ќе ги поминете Змејскиот и Ме-
сарскиот мост. Доколку ја посетите 
Љубљана со вашиот партнер, Месар-
скиот мост е совршен за двојки затоа 
што таму има многу вљубени кои 
прицврстуваат гравирани катанци со 
нивните имиња и ги фрлаат клучевите 
во реката.

Најпознатата легенда за Змејскиот 
мост, пак, е онаа во која грчкиот херој 
Јасон и неговите аргонаути се боре-
ле со змеј кој живеел во реката. Како 
заштитник на градот се смета токму 
тој змеј, а реинкарнации на зелени 
змејови можете да видите насекаде. 
Змејскиот мост е опколен со четири 
статуи на змејови кои ги прикажуваат 
вистинскиот љубљански дух и самата 
смисла на градот.

Куклениот музеј, лоциран во близина 
на Љубљанската тврдина, исто така, е 
интересен за да го посетите.

Прошетајте и до градскиот плоштад, 
кој датира од 12 век и е исполнет со 
градби од ренесансата и барокот кои 
постојат од 17 век. Роба, пак, е место-
то каде што ќе можете да уживате во 
вкусен десерт, а никако не пропуштајте 
да пробате и љубљанска пица за која 
многу туристи знаат да кажат дека е 
поубава и од италијанската. 

Словенија е дом на најстарото произ-
ведувано вино во светот, постои веќе 
400 години. Затоа навечер релакси-
рајте се во некои од кафулињата сме-
стени покрај реката Љубљаница со 
чаша добро старо словенечко вино. 
Најчест впечаток од туристите за ова 
место е дека е вистинско совршенство. 
Чисто, мирно, организирано. Мислиш 
сите дишат како едно. Затоа ако сте 
во потрага по ваша бајка, Љубљана е 
токму градот за вас. �

резиденцијата на претседателот на 
Словенија.

Љубљана е во центарот на словенеч-
ката патна мрежа, која го поврзува 
градот до сите делови на земјата. 
Градот е поврзан на југозапад пре-
ку автопат со италијанските градо-
ви Трст и Венеција и со хрватското 
пристаниште Риека. На север, со 
автопат е поврзан со Марибор, Грац 
и со Виена. На исток, со автопат е 
поврзан со Загреб, од каде што може 
да се продолжи кон останатите гра-
дови од поранешна Југославија. На 
северозапад, со автопат е поврзан со 
Клагенфурт (односно Целовец) и со 
Салцбург. Сево ова ја прави Љубљана 
важна крстосница на западна и на 
централна Европа со Балканскиот 
Полуостров.

Доколку патувате со автомобил до 
Љубљана, треба да знаете дека за 
патарини Скопје- Љубљана треба да 
одвоите околу 44,30 евра. Додека па-
тувате авионски, преку агенција се 
нудат аранжмани и до 139 евра по 
лице. А, ако барате добро приватно 
сместување, бројните хотели и мотели 
покрај реката Љубљаница чинат од 35 
до 250 евра од вечер. 

Градот поседува многу добро уредени 
патеки за велосипеди, а со оглед на 

неговата големина велосипедите во 
голема мера се користат за превоз 
од локалното население. Велосипед 
може и да се изнајми.

Во Љубљана утрата имаат посебна 
магија, во зори небото е вистински 
пејзаж од спектар на бои. Не про-
пуштајте го и уживањето во вкусот 
на љубљанското утринско кафе и 
слаткиот кроасан. Сликата од река 
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СО Ла РЕН ПРИк Лу чОк На 
ПРО зО РЕ цОт ќЕ гИ ПОЛ НИ ва шИ тЕ 

eЛЕ ктРОН СкИ уРЕ ДИ
Прик лу чок по ста вен на ва ши от про зо рец, кој ќе се пол ни 
со по мош на сон че ва та енер ги ја, ќе мо же да ги пол ни ва ши те 
еле ктрон ски уре ди и да се ко ри сти ка ко до пол ни те лен из вор на 
стру ја во до мот. Оваа ино ва тив на ала тка ќе мо же да им по мог не 
на ко рис ни ци те да си ги на пол нат еле ктрон ски те уре ди ка ко 
лап то пи, мо бил ни те ле фо ни, таб ле ти и слич но ко ри стеј ќи 
со лар на енер ги ја ди рект но од про зо ре цот

НАукА и тЕХНОлОГиЈА

П р ви от прик лу чок што 
обез бе ду ва енер ги ја ди-
рект но од сон це то е изум 

на двај ца сту ден ти на ака де ми-
ја та за умет ност и за ди зајн на 
„Сам сунг“ во Се ул.

Ед на та стра на на но ва та ала-
тка со др жи со ла рен па нел, а на 
дру га та, пак, се на о ѓа из ле зот 
пре ку кој ко рис ни ци те ќе мо-
жат да ги пол нат еле ктрич ни-
те уре ди. Во вна треш но ста на 
прик лу чо кот е ин ста ли ра на 
ба те ри ја.

Ди зај нот што е мно гу па ме-
тен и ко ри сен за прв пат бе ше 
пре зен ти ран на „Гло бал град 
шоу“ - Ду баи во октом ври оваа 
го ди на.

На ко рис ни ци те низ све тот ве-
ќе не кол ку го ди ни на на зад им 
се поз на ти раз лич ни те ви до ви 
со лар ни па не ли, кои нај че сто 
ги ко ри стат на по кри ви те во 
до мо ви те и за обез бе ду ва ње 
топ ла во да, а се га со лар ни от 
прик лу чок ќе им овоз мо жи мо-
бил ност и за не кои по го ле ми 
уре ди што, ина ку, би не ма ло 
ка де да ги на пол нат или вклу-
чат. Оваа ала тка е со се ма лес на, 
ма ла и пра ктич на за упо тре ба.

- Прик лу чо кот за про зо рец 
овоз мо жу ва уре ден на чин за 
аку му ли ра ње на со лар на та 
енер ги ја и за неј зи но ко ри-
сте ње. До се га би ле пре зен-
ти ра ни ре ше ни ја што слу жат 
ка ко ре зерв на со лар на ба те-
ри ја, но ни ту ед но што ќе се 
ко ри сти ди рект но ка ко на по-
ју вач. Со лар ни от прик лу чок 
е со ед но ста вен ди зајн, се за-
ка чу ва на кој би ло про зо рец 
и си ја вр ши ра бо та та не по-
сред но. Се раз би ра, не го ва та 
моќ и тоа кол ку ќе мо же да се 
ко ри сти во те кот на еден ден 
за ви си од тоа кол ку ќе би де 
де нот сон чев - из ја ву ва ат ди-
зај не ри те.

Со лар ни от прик лу чок бил на-
пра вен со цел да би де уни вер-

зал но ком па ти би лен. Отка ко ќе 
се за ка чи на про зо рец, со лар ни те 
ми ни-па не ли што ги со др жи во 
се бе поч ну ва ат да ја пре не су ва ат 
со лар на та енер ги ја до ба те ри ја та 
ин ста ли ра на вна тре, ко ја по на та му 
ќе ги на по ју ва ва ши те еле ктрон-
ски уре ди.

Пр вич но бил на ме нет за ме ста та во 
ази ски те зем ји ка де што на по ју ва-
чи те на енер ги ја се на о ѓа ат ре тко, 
но се га се чи ни де ка во бли ска ид-
ни на ќе ста не по пу ла рен низ це ли-
от свет. Мо же да пос лу жи при дол ги 
па ту ва ња, во ру рал ни ме ста ка де 
што има не до стиг од еле ктрич на 

енер ги ја, на кам пу ва ње и слич но. 
По треб ни му се од пет до осум ча са 
из ло же ност на сон ца за це лос но да 
се на пол ни, а на пол не та та ба те ри ја 
е со тра е ње од де се ти на ча са.

Би деј ќи за се га со лар ни от прик-
лу чок сѐ уште е са мо про то ти пот, 
не ма ин фор ма ци ја за це на та и за 
до стап но ста. Ди зај не ри те ве лат 
де ка мо мент но ра бо тат на тоа да 
го зго ле мат ка па ци те тот на прик-
лу чо кот и да го на ма лат вре ме то 
што  му е по треб но за пол не ње. И 
по крај тоа што овој изум е во сво-
ја та по чет на фа за, овие сту ден ти 
до ка жу ва ат де ка еко ло шка ино ва-
ци ја е се ко гаш воз мож на.

www.republika.mk46 петок, 16 декември 2016 година www.republika.mk 47петок, 16 декември 2016 година



миленици
По

дг
от

ви
 |  

К.
Н.

К

грАдинАдом

Аре ка пал ма
Ова рас те ние го про-
чи сту ва воз ду хот и ги 
от стра ну ва то кси ни те 
за ед но со јаг ле род ни-
от ди о ксид. Исто та ка, 
ис пу шта одре де на ко-
ли чи на влаж ност во 
воз ду хот, што осо бе но е ко рис но во те-
кот на зим ски те ме се ци ко га си сте ми те 
за гре е ње зна чи тел но го су шат воз ду хот.

КА Ко дА Го от СтРА НИ те 
МИ РИ Сот НА МИ ле НИ Че  
од до Мот

Чу ва ње то ми ле ни че до ма, се пак, 
има не кои не при јат но сти, а ед на 
од нив е ло ша та ми риз ба. Ко га 

не кој вле гу ва во дом ка де што се чу ва 
ми ле ни че, уште на пра гот го чув ству ва 
не го ви от ми рис, кол ку и да е тоа чи-
сто. Се пак, по стои ре ше ние ка ко да ја 
от стра ни те ми риз ба та.

Ку пе те по себ но лег ло за ми ле ни че то
Важ но е да из бе ре те кре вет за ми ле ни-
чи ња што мо же да се пер е во ма ши на за 
пер е ње. Са мо та ка ќе мо же те че сто да го 
кон тро ли ра те ми ри сот во ва ши от дом. 
Ако, се пак, ми ле ни кот спие со вас во 
кре вет, за дол жи тел но е да ги ме ну ва те 
чар ша фи те два па ти не дел но. 

Ка уч
Ед наш не дел но ва де те ја нав ла ка та 
на ка у чот, тре се те ја пра вта и по ми-
не те ја со чи стач на па реа. Ако, пак, 
не мо же да се из ва ди ма те ри ја лот од 
ка у чот, по си пе те го со со да и оста ве те 
ја два-три ча са да го пре зе ме ми ри сот, 
а по тоа те мел но вшму кај те ја со по мош 
на пра вос му кал ка.

Ки лим
Ки ли ми те тре ба да се чи стат мно гу те-
мел но два па ти не дел но со пра вос му-
кал ка. 

Др ве ни и ке ра мич ки пло чи
Др ве ни те и ке ра мич ки те пло чи тре ба 
да се бри шат со де тер гент и со топ ла 
во да нај мал ку ед наш на ден, а нај до бро 
два па ти. Та ка нај е фе ктив но ќе го от-
стра ни те аку му ли ра ни от лош ми рис. Не 
за бо ра вај те да ги чи сти те и аг ли те за тоа 
што та му се со би ра ат мно гу влак на. �

Алое ве ра
Ова е ед но од нај е фе ктив ни те рас те ни ја 
ко га ста ну ва збор за чи сте ње на воз ду хот 
од по тен ци јал ни те опас ни хе ми ка лии, 
ка ко што е, на при мер, фор мал де хи дот. 
Во те кот на но ќта ис пу шта кис ло род, 
ка ра кте ри сти ка ко ја не е во о би ча е на за 
по го ле ми от дел од рас те ни ја та. Исто та ка, 
влаж но ста што ја ос ло бо ду ва има по зи-
ти вен ефект врз чо веч ки от иму ни тет.

бен џа мин
Бен џа ми нот е на 
вр вот на ли ста та 
на рас те ни ја што го 
про чи сту ва ат воз ду-
хот. Тој от стра ну ва 
по ве ќе од се дум де-
сет про цен ти од бен-
зе нот, амо ни ја кот, 
то лу е нот и дру ги штет ни не чи сто тии од 
воз ду хот кои мо же да би дат ис пу ште ни 
од син те тич ки пред ме ти со ни зок ква ли-
тет, ка ко што се ли но ле у мот и ивер ка та. 
По ма га во уни шту ва ње то на по стој ни те 
ми кро би и со тоа го по до бру ва се вкуп-
ни от ква ли тет на ва ши от сон, а, по крај 
дру го то, ќе изг ле да на ви сти на до бро во 
ва ша та спал на со ба. �

Бо и те за ѕи до ви во ка та ло зи те 
се рек ла ми ра ат мно гу вни-
ма тел но, во ком би на ци ја на 
со од вет на свет ли на и во по-
се бен ам би ент. За тоа, пред 
да се из ла же те, ку пе те ма ло 
ко ли чес тво од бо ја та што 
сте ја из бра ле и бо јо сај те 
ма ла по вр ши на за да ви ди-
те да ли таа бо ја му од го ва ра 
на ва ши от про стор.

Мер мер ни те ра бот ни по вр
ши ни во куј на та изг ле да ат 
од лич но и ска по, но ма ки те 
поч ну ва ат ко га ќе се по ја ват 
дам ки од мас ло, би гор, ка ко 
и гре ба ни ци. Кварц и им-
про ви зи ран др вен ди зајн се 
мно гу по па ме тен из бор.

шик та па ци ран ка уч изг ле да 
ка ко со се ма до бра иде ја, но 
бр зо ста ну ва здо де вен до ни-
во на не под нос ли вост. Та ка, 
ме сто да екс пе ри мен ти ра те 
со ка у чот, ку пе те ша ре на пре-
кри вка или пер ни чи ња.

Бу ша ви те те пи си изг ле да ат 
ме ко и топ ло, но хо ро рот поч-
ну ва ко га ќе дој де на ред нив-
но то чи сте ње и одр жу ва ње.

Бе ла та бо ја оста ва впе ча ток 
на чи сти на и на вкус сѐ до-
де ка ме бе лот не поч не да ја 
ме ну ва бо ја та од нај раз лич ни 
при чи ни, без раз ли ка кол ку 
се вло жу ва во чи сте ње то и во 
хи ги е на та на до мот.

Де та ли те тре ба да оста нат 
ток му тоа - де та ли. Ако поч-
не те да на тру пу ва те де та ли, 
соз да ва те кич.

Из бо рот на соб ни те рас те ни ја, 
исто та ка, е ва жен. Пред да 
се ку пи не кое цве ќе, до бро 
е да се истра жи да ли до мот 
ги има по треб ни те ус ло ви за 
тоа цве ќе да оп ста не. �
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РА Сте НИ јА што ќе  
вИ По МоГ НАт По до бРо 
дА СПИ е те

Прем но гу „вкус“ 
пре ми ну ва во  
не вкус
По не ко гаш од жел ба да се по ка же уни кат ност, вкус и 
пре фи не тост, лу ѓе то пра ват коб ни гре шки со уре ду ва-
ње то на до мот. Нај че сто не се вни ма ва ко га се из би ра 
од ка та ло зи те - тоа што е уба во на фо то гра фи ја та не 
зна чи де ка ќе се вкло пи во про сто рот што го уре ду ва те
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Зи ма та не е 
сту де на со 
бун да

трЕНД

кра тки, дол ги, ед но бој ни, ша ре ни, 
еле гант ни или ле жер ни, на вас оста-
ну ва из бо рот на бун да за оваа зи ма

Пи
ш

ув
а 

|  А
. М

. Б
.

Бун ди те од ве штач ко крз но и оваа есен ско-
зим ска се зо на го про нај доа сво е то ме сто 
во гар де ро бе рот на по ве ќе то же ни, но ги 

има и во ко лек ци и те на мод ни те мар ки кои го 
обо жа ва ат крз но то.

Тие што ќе се ре шат за бун да, има ат на рас по ла-
га ње од ли чен из бор – кра тки, дол ги, ед но бој ни, 
ша ре ни, со де зе ни, со дол ги или кра тки влак на.
До де ка по ра но бун ди те што се изра бо ту ваа 
од ви стин ско жи во тин ско крз но беа по им за 
лу ксуз и се но сеа за по себ ни при го ди, де нес 
бун ди те од ве штач ки влак на се на ме не ти за 
раз ни сти ло ви на об ле ку ва ње  - од оние ле-
жер ни те, па до све че ни те.

ша ре ни  
бун ди
Тие се сѐ са-
мо не обич ни. 
Освен што 
по стои ком-
би на ци ја на 
бо ја, по стои и 
ком би на ци ја 
на дол жи на 
на влак на та. 
Ве с е ли се, 
впе чат ли ви 
и нај до бро се 
ком би ни ра ат 
со ле жер ни и 
со ед но став ни 
ком би на ции.

бун ди со де зен на ле о пард
Ко га е во пра ша ње ими та ци ја на жи во-
тин ско крз но, оваа се зо на ап со лу тен хит 
се бун ди те со де зен на ле о пард.

ед но бој ни бун ди
Нај го лем број од же ни те се ре ша ва ат 
за ед но бој ни бун ди, а освен кла сич ни-
те цр ни или ка фе ни, ги има и со свет ла 
бо ја, крем или бо ја на пу дра, ка ко и 
дру ги ин те рес ни зем је ни ни јан си.

еле ци
Бун ди те без 

ра ка ви се 
од лич на ал-

тер на ти ва 
за есен ска 

или зим ска 
јак на и мо же 

да се ком-
би ни ра ат со 

ко шу ли, блу-
зи. Мно гу 

се ефект ни, 
топ ли и пра-

ктич ни.
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Лизгање за 
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Н аш предлог за рекреација во овој дел од годи-
ната, кога надворешната температура е ниска и 
сме во исчекување на првиот снег по градовите, 

е лизгањето.

Лизгањето е одлична дисциплина за активирање на 
целото тело, а посебно за  екстремитетите. Освен 
рекреативно, активното лизгање помага во зачуву-
вање на здравјето, развој на мускулите на телото и 
за одлична забава за целото семејство и друштво.

За да се практикува рекреативното лизгање на лизга-
лиште со природен мраз, потребно е да се носи лесна 
и топла облека, која нема да пречи во движењето и 
која треба да впива пот, шал капа и ракавици, цврсти 

и топли чорапи, лизгалки што ќе одго-
вараат на бројот, а за почетниците и 
штитници за колена и за лакти и желба 
и ентузијазам.

Во Република Македонија постојат од-
лични услови за ваков тип рекреација 
бидејќи имаме повеќе вакви специјализи-
рани лизгалишта на природен мраз. Це-
ната е одлична бидејќи еден час лизгање 
чини само 50 денари, а изнајмувањето 
лизгалки чини 150 денари за два часа. 
Тие рекреативци што се поактивни и 
можат да си дозволат да си купат свои 
лизгалки цената за нив се движи до 3.000 
денари.

Во рамки на ваквите рекреативни цен-
три постојат и школи за обука и за 
учење на основите во лизгањето, а за 
понапредните, во зависност од возрас-

та, има и обуки за уметничко лизгање, а 
за тие што сакаат колективни спортови 
и малку погруба игра, со нив работи 
тренер за хокеј на мраз. 
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 Ве ќе вто ра го ди на на ста пу-
ваш во шпан ско то ко шар кар-
ско пр венс тво. ка кво е чув-
ство то од не де ла во не де ла да 
се игра во нај сил на та ли га во 
Евро па, да си ги од ме ру ваш 
си ли те со еден ре ал М. и бар-
се ло на и во што се раз ли ку ва 
од гер ман ска та ли га?
СтО ЈА НОВ Ски: Чув ство то е 
од лич но и не е во оп што лес-
но за тоа што по ло ви на од еки-
пи те ту ка на ста пу ва ат или во 
Евро ли га та или во Евро ку пот. 
Не ма ни ка кво от пу шта ње за 
Ре ал Бе тис за тоа што при ти-
со кот е огро мен по крај тол ку 
сил ни еки пи во АЦБ ли га та, 
ка де што се кој мо же се ко го да 
по бе ди. Раз ли ка та ме ѓу гер-
ман ска та и шпан ска та ли га е 
во тоа што ту ка се игра мно гу 
по бр за ко шар ка.

 Са ми от наг ла си де ка од ти-
мот на Мо ра банк Ан до ра са-
каш да пре ми неш во по кон-
ку рен тен клуб со по го ле ми 
ам би ции, па оти де во бе тис. 
кои се це ли те на клу бот за 
оваа се зо на?
СтО ЈА НОВ Ски: Цел та на Ре ал 
Бе тис оваа се зо на е да на пра-
ви ме што е мож но по го лем ре-
зул тат за тоа што се га сме под 
фуд бал ски от тим на Бе тис и 
ова е еден про цес на по долг 
рок. Од го ди на во го ди на ам-
би ци и те на ти мот рас тат и се 
оче ку ва што по до бар ус пех 
се ко ја след на се зо на.

 Од до маш но то пр венс тво, Ср-
би ја, пре ку укра и на, Гер ма ни-
ја, се га на ста пу ваш во шпан-
ско то пр венс тво, ве ро јат но 
нај сил но то во Евро па. Со ве ќе 
бо га та ин тер на ци о нал на ка-
ри е ра зад се бе, кои се це ли те и 
жел би те на клуп ско ни во што 
ги имаш по ста ве но пред се бе?
СтО ЈА НОВ Ски: Јас сум мно гу 
за до во лен со тоа што сум го по-
стиг нал до се га зна еј ќи од ка де 
поч нав. Се ка ко, се ко гаш мо же 
да се на пре ду ва, а жел ба та ми 

е да играм што по до бро и да 
на пра вам кол ку што е мож но 
по го лем ус пех со клу бот. Ни-
ко гаш не гле дам пре да ле ку и 
одам че кор по че кор.

 из ми на ти от ви кенд ги до-
бив ме про тив ни ци те за 
прет ква ли фи ка ци и те за 
Свет ски от куп 2019, а тоа се 
ре пре зен та ци и те на ко со во 
и на Есто ни ја. кои се тво и те 
оче ку ва ња од овие ду е ли и 
иа ко има уште до ста вре ме 
до тур ни рот во ки на, да ли 
спо ред те бе мо же да се на де-
ва ме на бор ба за на стап на 
ова го ле мо нат пре ва ру ва ње?
СтО ЈА НОВ Ски: Се ка ко де ка 
мо же да се на де ва ме на ус пех. 
Пред сѐ да би де ме здра ви си те 
и со ед на до бра ор га ни за ци ја и 
до бри под го то вки не би тре ба-
ло да има ме проб лем. Ви дов ме 
си те ле то во де ка не ма сла ба 
ре пре зен та ци ја, де ка де нес си-
те игра ат до бра ко шар ка.

 ре пре зен та ци ја та ми ну ва 
низ сме на на ге не ра ции. Го-
лем дел од игра чи те со кои го 
ос тва ри вте го ле ми от ус пех 
во 2011 го ди на и кои по ве ќе 
го ди ни беа ед ни од глав ни те 
но си те ли на игра та ве ќе не 
се во ти мот. ка ква е ид ни на та 
на ма ке дон ска та ко шар кар-
ска ре пре зен та ци ја?
СтО ЈА НОВ Ски: Има ме го ле ма 
про ме на на ге не ра ци ја та, но во 
прет ход на та ге не ра ци ја има ше 
са мо трој ца стран ци во ма ке-
дон ска та ли га ко га израс ну ваа 
во но си те ли и за тоа тре ба да 
се про ме ни ова што де нес се 
слу чу ва со стран ци те во Ма ке-
до ни ја, ако мис ли ме за до бро то 
на ко шар ка та за да има ме во 
ид ни на мно гу по ква ли тет на 
ре пре зен та ци ја.

 Ма ке дон ска та ко шар ка ми-
ну ва низ бур ни вре ми ња, до-
маш но то пр венс тво за поч на 
со за доц ну ва ње, а иа ко си во 
шпа ни ја, си гур но не те за о-
би ко лу ва ат овие ин фор ма-
ции. кој е тво јот ко мен тар за 
со стој би те во ма ке дон ска та 
ко шар ка?

СтО ЈА НОВ Ски: Сле дев сѐ што се 
слу чу ва ше и до бро е што тоа се га 
е над ми на то и што ли га та поч на.

 По ста ри от брат Ог нен и тво-
јот брат-близ нак Дам јан, исто 
та ка, про фе си о нал но се за ни-
ма ва ат со ко шар ка. кол ку ри-
валс тво то со нив те на пра ви 
по до бар и ти по мог на во тво јот 
раз вој?
СтО ЈА НОВ Ски: Си гур но де ка 
ме на пра ви по до бар играч за-
тоа што се ко гаш ние ка ко бра ќа 
се нат пре ва ру вав ме ме ѓу се бе, 
да ли е тоа ба скет еден на еден 
или шут за три по е ни. Што и да 
сме игра ле за вр шу ва ло со мно гу 
ка ра ње за тоа што ни кој не са ка 
да гу би.

Спорт интерВjу

Ри валс тво то со бра ќа та 
ме на пра ви  
по до бар  
играч

Ка пи те нот на ма ке дон ска та 
ко шар кар ска ре пре зен та-
ци ја и еден од нај до бри те 

игра чи на Ре ал Бе тис, 
Вој дан Сто ја нов ски од 

не де ла во не де ла 
бе ле жи сѐ по до бри 
на ста пи и е еден од 

нај до бри те по е дин ци 
на сво јот тим во 

шпан ско то пр венс тво. 
Во ин терв ју то за 

„Ре пуб ли ка“ тој 
откри ва ка ко е се ко ја 

не де ла да се на ста пу ва 
во нај сил на та ко шар -

кар ска ли га во Евро па, 
ги откри ва не го ви те 

оче ку ва ња од ре пре зен та-
ци ја та, но и тоа ка ко 

не го ви те двај ца бра ќа 
му вли ја е ле во 

ка ри е ра та
 Од улич ни те те ре ни во 

Но во ли си че и школ ска та 
са ла во Оу „11 Октом ври“, 
стиг на до Евро ли га та и ка-
пи тен ска та по зи ци ја во ре-
пре зен та ци ја та. кој е тво јот 
ре цепт за ус пех и што бе ше 
не оп ход но за да се ос тва ри 
спорт ски от сон?
СтО ЈА НОВ Ски: Не ма мно гу 
фи ло зо фи ја за ус пех, по треб-
но е мно гу на пор но тре ни ра-
ње и по све те ност, ма кси мал но 
за ла га ње за тоа што са каш да 
го ра бо тиш, без раз ли ка да ли 
е тоа ко шар ка или што би ло 
дру го. Се ка ко де ка е по треб на 
и до за сре ќа и го ле ма жр тва за 
да се по стиг не ус пех. 

ВОЈ ДАН СтО ЈА НОВ Ски | КА ПИ ТЕН НА МА КЕ ДОН СКА ТА КО ШАР КАР СКА РЕП РЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА И ИГ РАЧ НА РЕ АЛ БЕ ТИС

Разговараше |  
Горан Зивчевски
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�  16 де кем ври 1946 година
 Поч ну ва да ра бо ти но ви от Фило-

зофски факултет во Скопје — пр-
ви от фа кул тет во Ма ке до ни ја на 
македонски јазик и пр ва та ви со-
ко школ ска уста но ва на ид ни от 
скопски универзитет.

�  16 де кем ври 1869 година
 Во Ре сен е ро ден д-р Хри сто Та-

тар чев, ле кар, еден од ос но ва чи-
те на МРО и прв пре тсе да тел на 
Централниот комитет. На со ста нок 
на 23 октомври 1893 го ди на, во 
ста нот на Христо Батанџиев, д-р 
Хри сто Та тар чев, Даме Груев, Пе-
тар Поп Арсов, Иван Хаџи Николов 
и Антон Димитров ед ног лас но се 
сог ла си ле да се фор ми ра ре во лу-
ци о нер на ор га ни за ци ја.Та тар чев 
умрел во Торино на 5 јануари 1952 
го ди на. Над ков че гот бил по ло жен 
го лем ве нец од цр ве ни каранфили 
со сви ле на цр ве на лен та, со зла-
тен на пис : „На ве ли ки от син - од 
Ма ке до ни ја“. Не го ви те пос мрт ни 
остан ки на 23 октом ври 2010 го-
ди на се пре не се ни во Бу га ри ја.

�  17 де кем ври 1903 година
 Во Северна Каролина, САД, браќа-

та Рајт го из вр ши ле пр ви от лет со 
ма ши на по те шка од воз ду хот.

�  19 де кем ври 1991 година
 На па тот Скопје - Белград за ги-

на Јордан Мијалков, пр ви от ми-
ни стер за вна треш ни ра бо ти во 
не за вис на Ма ке до ни ја.

�  20 де кем ври 1902 година
 Марија и Пјер Кири ла бо ра то ри-

ски изд во и ја нов еле мент - ради-
ум, што го откри ја уште во 1898 
го ди на. Во 1903 го ди на Ма ри ја 
и Пјер Ки ри ја до би ја Нобелова 
награда за физика.

�  20 де кем ври 1915 година
 Во При леп е ро ден Или ја Џу ва-

ле ков ски, те а тар ски, филм ски и 
те ле ви зи ски глу мец, ре жи сер и 
пе да гог. По чи нал во Скоп је на 18 
октом ври 2004 го ди на.

�  21 де кем ври 1902 година
 Во Ка ва дар ци е ро ден Ми то Ха-

џи ва си лев–Јас мин, комунист, по-
литичар и новинар, „пр во то пер о“ 
на ма ке дон ско то но ви нарс тво и 
пуб ли ци сти ка. Учес тву ва во из да-
ва ње то на ре чи си си те цен трал ни 
весници во Ма ке до ни ја во 1944 
го ди на. Еден е од пр ви те глав ни и 
од го вор ни уред ни ци на вес ни кот 
Нова Македонија.

ВремеПлоВ

д в о г л е д
ЗА ев: Не ПРИЗ НА вАМ ИЗ бо РИ НА КоИ СдСМ  

Не По бе дУ вА

Ли де рот на СДСМ, Зо ран За ев, по-
втор но не ги приз на ре зул та ти-
те од пар ла мен тар ни те из бо ри, 

на кои 454 ил ја ди гра ѓа ни гла саа за 
ВМРО-ДПМНЕ ка ко по бед ник на из-
бо ри те. 

Спо ред За ев, тоа што ре чи си по ло ви на 
ми ли он Ма ке дон ци не ги под др жа ле 
не го ви те пла но ви за дво ја зич ност и 
фе де ра ли за ци ја на Ма ке до ни ја и го 
по ра зи ле СДСМ е ја сен до каз де ка из-
бо ри те се не ре гу лар ни и ре зул та ти те 
од исти те не смее да би дат приз на е ни.

� Зо ран За ев не смее да ги приз нае ре-
зул та ти те од из бо ри те на кои СДСМ 
не е по бед ник. Јас но е де ка вла ста 
по втор но на пра ви ла из бо рен кри-
ми нал со тоа што убе ди ла по ло ви-
на ми ли он Ма ке дон ци да гла са ат за 
неа. Јас но е де ка по ло ви на ми ли он 
Ма ке дон ци се слеп ци кои не по ве-
ру ва ле, не ви де ле де ка са мо За ев и 
СДСМ мо жат да го вра тат жи во тот 
во Ма ке до ни ја и по ра ди тоа не ги 
приз на ва ме ре зул та ти те од овие из-
бо ри - из ја ви За ев.

Тој твр ди де ка жи во тот мо ра да се вра-
ти во Ма ке до ни ја и тоа ќе се слу чи са мо 
на из бо ри на кои СДСМ ќе по бе ди.

� Зар жи вот е ова? Пла че Ма ке до ни-
ја за да ѝ се вра ти жи во тот кој ќе го 
вра тат Зо ран За ев и СДСМ. Во вре ме 
на ре жим и не ма ње де мо кра ти ја, 
сло бо да и прав да, зар е пра вед но 
јас и мо ја та фа ми ли ја да за ра бо ти ме 
са мо 12 ми ли о ни евра? Па, прав да 
ли е тоа да не за ра бо ти ме ба рем 18 

ми ли о ни евра, на ме сто 12 во вре ме 
на ВМрО? Зар ше ке рин ска не зас-
лу жу ва жи вот да жи вее, па на ме сто 
5.000 евра ки ри ја на ста но ви те кои 
ги из да ва на со пру гот, да нап ла ќа по 
не кои 8-9 ил ја ди евра? Не ма ком про-
мис, жи во тот мо ра да го вра ти ме. и 
тоа ќе е мож но са мо ако СДСМ е на 
власт - ка те го ри чен е За ев.

� Но, ка ко што гле да ме, злоб на та не-
де мо крат ска власт по втор но по бе ди 
на из бо ри, и тоа е не при фат ли во за 
Зо ран За ев - ве ли За ев и до да ва: „Ќе 
приз на е ме са мо из бо ри на кои СДСМ 
е по бед ник! Дру ги из бо ри се си гур но 
на ме сте ни. Па, што ако по ла ми ли он 
Ма ке дон ци гла са ле за ВМрО? тоа е 
сто ка, тоа се нес ло бод ни гра ѓа ни би-
деј ќи чим не го под др жу ва ат Зо ран 
За ев, кој Гос под го црп на од ни ви те 
за да ги вра ти жи во тот и сло бо да та, 
тие не се сло бод ни ни жи ви гра ѓа ни“.

За ев има и пред лог ка ко да се ор га ни-
зи ра ат из бо ри кои тој и СДСМ ќе ги 
приз на ат:

� тре ба, зна чи мој пред лог е, на Зо-
ран За ев пред лог и иде ја е, да се на-
пра ват из бо ри во кои Ма ке дон ци те 
не ма да има ат мож ност да по гре шат 
и нес ло бод но да гла са ат за ВМрО. 
Зна чи сѐ што тре ба да се на пра ви 
е ед на ма ла ре фор ма, од нос но на 
из бо ри те да им се за бра ни учес тво 
на си те, освен на СДСМ, и то гаш на 
ли стот за гла са ње не ма да се бу нат 
гра ѓа ни те, па по втор но ма сов но да 
од бе рат друг по бед ник по ра ди зас-
ле пе ност и не ма ње сенс за жи вот и 

де мо кра ти ја... ако гра ѓа ни те мо же 
да за о кру жат са мо еден из бор кој е 
ви стин скио из бор ка ко што е СДСМ, 
то гаш не ма да има по го ле ми проб-
ле ми и ние тие из бо ри, ко и што ќе се 
де мо крат ски, ќе ги приз на е ме - од-
луч но до да ва За ев.

� Ако ВМрО се ла же и мис ли де ка 
мо же да ор га ни зи ра мир ни из бо ри 
на кои гра ѓа ни те ќе из би ра ат по ве ќе 
пар тии, се зез на ло ВМрО. ВМрО НЕ 
СМЕЕ да се нај де на из бо ри по ра ди 
ри зи кот гра ѓа ни те да од лу чат по-
втор но во нив на ко рист ка ко 10 па ти 
до се га, и да гре шат нон стоп да не 
го из би рат од бра нио и црп нат од 
Гос под да ги во ди. На из би рач кио 
спи сок са мо тре ба да си би де СДСМ 
и гра ѓа ни те де мо крат ски и сло бод-
но да го од бе рат она што им се ну ди 
и та ка да си има ме до бри из бо ри, 
чи и што ре зул та ти ќе ги приз на е ме 
- ве ли За ев за крај.

Спо ред не го, не ма по тре ба од дру га 
пар ти ја освен СДСМ на из би рач ко то 
лив че: - Зо што е тоа та ка? Мно гу ед-
но став но... би деј ќи во дру ги те пар-
тии не ма лу ѓе што се црп на ти од бо-
га за да ја во дат Ма ке до ни ја, ка ко 
што е Зо ран За ев - из ја ви Зо ран За ев.

Сѐ до то гаш, до де ка СДСМ не по бе ди, 
тој и СДСМ не ма да ги приз на ва ат ре-
зул та ти те од из бо ри те. �

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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За теСто ќе ви треба  
(1 филџан = 100 мл):

# 3 јајца

# 3 филџани (300 мл) масло

# 3 филџани (300 мл) млеко

# 3 филџани (200 гр) гриз

# 40 гр свеж (или 10 гр сув) квасец

# 450 гр брашно

За ШерБет ќе ви треба:

# 1 кг шеќер

# 1 л вода

# Изматете ги јајцата убаво да запенат. Потоа додајте го мас-
лото, и откако ќе се соединат убаво, додајте го млекото.

# Потоа додајте ги гризот, брашното и квасецот и изматете 
ги со маталките за тесто.

# Тестото поделете го на мали топчиња, со големина на 
пинг-понг топче.

# Наредете ги во тавата за печење и оставете малку простор 
меѓу нив. Направете отпечаток со виљушка на средината.

# Вклучете ја рерната на 200 степени, па додека да се загрее, 
тие ќе нараснат.

# Печете ги 30 минути, додека да заруменат.
# Кога ќе бидат готови, оставете ги да се оладат. Тогаш 

почнете со подготовка на шербетот. Во сад на оган ставете 
ги водата и шеќерот и нека врие 10 минути.

# Се полеваат ладни колачи со топол, но не врел шербет. 
Треба да отстојат неколку часа или, најдобро, преку ноќ, 
за убаво да го впијат шербетот. Можете повремено да ги 
превртувате за рамномерно да го впијат шербетот.

# Сервирајте по едно шеќерпаре во чинија, заедно со  
парче лимон.

ПОДгОтОвка: 
СОСтОJкИ:

СО вЕт:  Доколку сакате, во шербетот можете да 
додадете ванилин шеќер и малку сок од лимон.

шеќерпаре по рецепт  
на баба Славка
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