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„Гра ѓан ски от кон цепт“ на 
Зо ран За ев поч на да го по

ка жу ва сво јот ви стин ски лик 
уште пред да би дат со оп ште
ни офи ци јал ни те ре зул та ти од 
пред вре ме ни те из бо ри. До де
ка СДСМ со по мош над во реш
ни от фа ктор се оби ду ва пре ку 
из бо рен ин же не ринг да изв ле
че не ре ше на си ту а ци ја, со ко ја 
опо зи ци ја та кол кутол ку би ги 
амор ти зи ра ла об ви ну ва ња та 
де ка ја кра де на род на та вол ја, 
сце на ри о то на „ча до рот“ е СДСМ 
да фор ми ра вла да по се ко ја це
на, со што би поч на ла пос лед на
та фа за од про це сот на рас пад 
на др жа ва та. Сле деј ќи ја ре то
ри ка та на За ев и на мет на то то 
сце на рио, ал бан ски те пар тии 
уште пред да се знае ман да та
рот на но ва та вла да по бр заа јав
но да ги ис по ра ча ат ба ра ња та и 
ус ло ви те за евен ту ал но пар ти
ци пи ра ње во но ва та вла да, кои, 

се раз би ра, се кре на ти до не бо 
бла го да ре ние на на луд ни ча ви
те ве ту ва ња на За ев за це лос на 
дво ја зич ност и ре де фи ни ра ње 
на си сте мот на др жа ва та.

Па та ка, од пар ти ја та на Ах ме ти, 
ко ја во мо мен тов го има клу чот 
за но ва та вла да, пре ку не кол ку 
ме ди у ми ве ќе нај а ви ја де ка ќе 
пре го ва ра ат врз ос но ва на пет те 
ве ту ва ња од нив на та пла тфор ма 
 офи ци ја ли зи ра ње на ал бан
ски от ја зик, про пор ци о нал на 
рас пре дел ба на Бу џе тот, ре ше
ние на спо рот за име то, ин те
гра ци ја на Ма ке до ни ја во НА ТО 
и ин фра стру ктур но по вр зу ва ње 
на те ри то ри и те на се ле ни во по
го ле ми от дел со Ал бан ци. Бе са 
не при фа ќа ни што по мал ку од 
ре де фи ни ра ње на др жа ва та, а на 
иста ли ни ја е и Али јан са та, ко
ја, освен офи ци ја лен ал бан ски, 
ба ра и по дел ба на Бу џе тот по 

ет нич ка ли ни ја, ка ко и пра вич
на за ста пе ност на Ал бан ци те 
по вер ти ка ла и по хо ри зон та ла. 
Не се воз др жу ва ат во па ке тот 
да ста ват и ба ра ња за Ал ба нец 
пре ми ер, шеф на др жа ва или 
пре тсе да тел на Со бра ние.

Јав но откри е ни те по зи ции на 
ал бан ски те пар тии не са мо 
што не нај а ву ва ат ре ше ние на 
кри за та ту ку и ука жу ва ат де
ка вле гу ва ме во уште по о па сен 
пер и од во кој ќе поч не ре а ли
за ци ја та на ве ту ва ња та на За
ев, кои ќе до ве дат до рас пад на 
др жа ва та, а опо зи ци ски те ме
га фо ни се оби ду ваа да ги прет
ста ват ка ко це лос ни не ви сти ни. 
Со дру ги збо ро ви, ал бан ски те 
пар тии се га са мо го ба ра ат тоа 
што За ев и СДСМ им го ве ти ја на 
Ал бан ци те во из ми на ти от пер
и од при оби дот да се до гра бат 
до власт по се ко ја це на. 

За жал, пре ду пре ду ва ња та за 
ва кво то опас но сце на рио не
до вол но се ри оз но ги сфа ти ја 
дел од ма ке дон ски те гра ѓа ни, 
па та ка де нес сме во си ту а ци
ја ко га пет од ше сте пар тии и 
ко а ли ции што осво и ја ме ста 
во но ви от пар ла мент (од нос
но си те освен ВМРОДПМНЕ и 
„Ко а ли ци ја та за по до бра Ма ке
до ни ја“) има ат за ед нич ки став 
за ре де фи ни ра ње то на др жа ва
та и за во ве ду ва ње то на це лос
на та дво ја зич ност. 

От ту ка не е те шко да се прет по
ста ви во ко ја на со ка ќе се дви
жат пре го во ри те за но ва вла да 
ду ри и ако по прег ла су ва ње то 
во Те ар це СДСМ не ус пее це лос
но да го ре а ли зи ра сце на ри о то 
за из бо рен ин же не ринг. 

Си ту а ци ја та не ма да би де по
мал ку се ри оз на ду ри и ако 
ВМРОДПМНЕ го до бие ман да
тот за фор ми ра ње вла да со 51 
пра те ник. Ќе би де иск лу чи тел
но те шко да се убе дат ал бан
ски те пар тии де ка ба ра ња та 
се не ра ци о нал ни и спро тив ни 
од вол ја та на мно зин ско то ма
ке дон ско на се ле ние. По ве ќе 
од јас но е де ка Пан до ри на та 
ку ти ја е отво ре на и се га ни кој 
не мо же да ка же со си гур ност 
кол ка ва ште та ќе пре тр пи ма
ке дон ски от на род. Со ог лед 
на фа ктот де ка ВМРОДПМНЕ 
оста на единс тве на пар ла мен
тар на пар ти ја што се за ла га 
за пра ва та на ма ке дон ски от 
на род, не ни оста ну ва ни што 
дру го освен да се пот пре ме на 

во ри те беа не ре ал ни и из мис ле
ни за по тре би те на сце на ри о то 
со кое се ште лу ва ше из бор ни от 
ин же не ринг, но нив но то про
па ѓа ње не зна чи и отка жу ва ње 
од на ме ра та за ре а ли зи ра ње на 
пла нот за на сил но пре зе ма ње 
на вла ста. 

На про тив, За ев со си те рас по
лож ли ви средс тва ќе се оби де 
да ги за до во ли ба ра ња та на 
ал бан ски те пар тии за да обез
бе ди мно зинс тво во пар ла мен
тот. Се пак, кол ку и да е ре ал на 
опас но ста де ка за мно гу точ ки 
во пре го во ри те ќе нај дат за
ед нич ки ја зик, мо ра да се има 
пред вид фа ктот де ка го лем дел 
од Ма ке дон ци те што гла са ле за 
СДСМ уште се га се по ка јаа што 
го да ле гла сот за оваа пар ти
ја за тоа што се ри оз но поч наа 
да се сом не ва ат де ка чо ве кот 
што го сме таа за „тр чила жи“, 
мо же би, се ри оз но раз мис лу ва 
да во ве де дво ја зич ност и да го 
ре де фи ни ра си сте мот. Тоа зна
чи де ка ду ри и да ус пее За ев 

ве ту ва ње то об ја ве но во Прог
ла сот де ка оваа пар ти ја ќе ги 
бра ни на ци о нал ни те ин те ре си 
по се ко ја це на. 

За по тсе ту ва ње, пре тсе да те
лот на ВМРОДПМНЕ, Ни ко ла 
Гру ев ски, чи тај ќи го Прог ла сот 
со оп шти де ка пар ти ја та не ма да 
доз во ли „або ли ра ни от кри ми
на лец Зо ран За ев да фор ми ра 
вла да со фал си фи ку ва на вол ја 
на гра ѓа ни те на Ре пуб ли ка Ма
ке до ни ја и де ка ВМРОДПМНЕ 
не ма да при фа ти и не ма да доз
во ли кан то ни за ци ја и ре де фи
ни ра ње на др жа ва та под ка кви 
би ло ус ло ви и под ка кви би ло 
окол но сти“.

Од дру га стра на, пак, го има ме 
СДСМ кој, отка ко сфа ти де ка 
мно гу те шко ќе ус пее да освои 
ман дат са мо со прег ла су ва ње 
во Те ар це, со оп шти де ка „про
ме на та на ман да тот е по ве ќе од 
сим бо лич на откол ку по треб на 
за фор ми ра ње на но ва та вла да“. 
Тоа са мо по твр ду ва де ка при го
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„Гра ѓан ски от кон цепт“  
на За ев ќе ја ал ба ни зи ра 
Ма ке до ни ја

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

Зо ран го откри ва гр до то ли це на За ев



со из бо рен ин же не ринг да се 
до гра би до ман дат да фор ми ра 
вла да, ре а ли за ци ја та на сце на
ри о то не ма да оди та ка маз но, 
со ог лед на фа ктот де ка еден 
дел од гла сач ко то те ло на СДСМ 
ќе оста не со пр стот во уста. 

За по тсе ту ва ње, За ев во те кот 
на пре диз бо ри е то, во сти лот на 
под во е на лич ност, во де ше две 
со се ма раз лич ни кам па њи кај 
ал бан ски те и кај ма ке дон ски те 
гла са чи. На Ал бан ци те им ве ту
ва ше нов жи вот во дво ја зич на 
и ре де фи ни ра на Ма ке до ни ја и 
ги „убе ду ва ше“ де ка тоа на ви
сти на ќе се слу чи де леј ќи им 
ми ли о ни евра, а на Ма ке дон ци
те им твр де ше де ка тоа е ла га и 
де ка ќе има ат сред на пла та од 
30.000 де на ри, а ми ни мал на од 
16.000 де на ри. 

От ту ка, ко го и да ре ши да за до
во ли, дру га та ет нич ка за ед ни ца 
ќе би де гнев на и во исти от мо
мент ќе ба ра не го ва од го вор
ност. Не би би ло при јат но да 

ВОВЕД

ви ди ме ка ко Зо ран ги од би ва ба
ра ња та на Ал бан ци те за офи ци
ја ли зи ра ње на ал бан ски от ја зик 
и за про ме на на име то за влез 
во НА ТО или, пак, ка ко За ев ги 
ла же Ма ке дон ци те де ка не е тој 
ви но вен за во ве ду ва ње то дво
ја зич ност и де ка не при фа тил 
про ме на на име то на др жа ва та.

Во ва кви окол но сти мно гу е ве
ро јат но гне вот на из ма ме ни те 
гла са чи (и оние на ВМРОДПМ
НЕ и оние на СДСМ кои се про
тив дво ја зич ност и ре де фи ни
ра ње на др жа ва та) да се из лее 

на ули ци те и гра ѓа ни те да ги 
пре зе мат ра бо ти те во свои ра це 
во од бра на на др жа ва та. 

Очиг лед но, кре а то ри те на сце
на ри о то за рас пад на др жа ва та 
пре ви де ле еден мно гу ва жен 
де тал – за ус пеш на ре а ли за
ци ја не е по треб но да се ур не 
са мо Ни ко ла Гру ев ски, ту ку и 
це ли от ма ке дон ски на род. Гру
ев ски е са мо еден од 455.000 
Ма ке дон ци што јас но ка жаа 
„не“ на та кви те вал ка ни игри. 
А, ту ка се и де се ти ци ил ја ди 
Ма ке дон ци што до пр ва ста
ну ва ат свес ни за тоа што ни се 
слу чу ва. Тој што ќе се ос ме ли 
да трг не про тив на ро дот, тре ба 
да би де под го твен на долг и на 
же сток от пор. За тоа, за до бро
то на си те, се на де вам де ка во 
по ли тич ки те пар тии ќе пре ов
ла да раз у мот и де ка ќе до не сат 
од лу ка во ин те рес на др жа ва та, 
а не во ни вен ли чен ин те рес.  

Вра ќа ње не ма! За Ма ке до ни ја 
се ра бо ти! �
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Т оа што СДСМ и За ев го ве
ту ваа(т) за из ле гу ва ње од 
рам ки те  во на со ка на де

цен тра ли за ци ја на по ли ци ја та, а 
што им е вгра де но во про гра ма та 
за на во ден жи вот и во на ста пи
те пред ет нич ки Ал бан ци што се 
гла са чи во Ма ке до ни ја, би ло тоа 
да е во ет нич ки до ми нант ни те 
сре ди ни во зем ја та или во ди
јас по ра та, во це лост ги по кри ва 
ба ра ња та што во о ру же ни те прет
став ни ци на УЧК во 2001 го ди на 
ги ста ви ја на пре го ва рач ка ма са. 

То гаш ни те за пад ни олес ну ва чи 
Џејмс Перд ју и Фран соа Ле о тар, 
за ед но со нив ни от шеф Ха ви ер 
Со ла на, „ба лан си раа“ ме ѓу ба
ра ња та на ал бан ски те ли де ри, 
од ед на та стра на, и ба ра ња та на 
ВМРОДПМНЕ и СДСМ, од дру га
та стра на.

„Ли де ри те на ет нич ки те Ал бан-
ци ин си сти раа на де цен тра ли-
за ци ја на по ли ци ја та, од нос но 
та кво ди зај ни ра ње на по ли ци-
ја та ко ја ќе би де по вр за на со ло-
кал на та власт. Спо ред нив, на 
ло кал но ни во тре ба да се сим-

не јав на та без бед ност, со о бра-
ќај на та по ли ци ја и ма тич на та 
еви ден ци ја, а на цен трал но 
ни во да оста не са мо др жав на-
та без бед ност. На тоа остро се 
спро тив ста ву ва ма ке дон ска-
та стра на оце ну вај ќи де ка тоа 
ќе зна чи ин ста ли ра ње дру га 
власт, нас про ти цен трал на та, 
и де фор ми ра ње на ло кал на та 
са мо у пра ва и неј зи но пре рас-
ну ва ње во по ли тич ка за ед ни-
ца. Ма ке дон ска та стра на ба ра 
да оста не цен трал но то упра-
ву ва ње со по ли ци ја та за што, 
во спро тив но, от трг на та та ло-
кал на по ли ци ја со ба ра ње то за 
неј зи на ет ни за ци ја мо же да ја 
раз не би ти др жа ва та, да отво-
ри ши рок про стор за ет нич ки 
про тек ци о ни зам и за цу те ње 
на кри ми на лот. Ма ке дон ска та 
стра на во пред ло гот... не гле да 
ни ка кво ре фор ми ра ње на по-
ли ци ја та, ту ку соз да ва ње но ва 
по ли ци ска стру кту ра“, из ве сту
ва ат ме ди у ми те за раз во јот на 
по ли тич ки от ди ја лог во Охрид 
во 2001 го ди на.

Во акту ел на та пла тфор ма на 
СДСМ, за ра ди ко ја „гра ѓан ски и 
над на ци о нал но“ ја до бил под
др шка та, се пред ви ду ва ток му 
та ква де цен тра ли за ци ја на по
ли ци ја та. Од нос но, под ло кал
ни те вла сти да би дат по ли ци
ски те си ли за јав на без бед ност, 
со о бра ќа јот и ма тич на та еви
ден ци ја. Ако на тоа се до да дат 
и пла тфор ми те на ал бан ски те 
ра ди кал ни дви же ња  за ет ни
за ци ја со вра бо ту ва ња та во тие 
стру кту ри, де нес СДСМ го ре а ли
зи ра ба ра ње то на во о ру же на та 
ОНА, чиј што ко рен ле жи во го
ле мо ал банс тво то.

Во де лот по све тен на јак не ње 
на ло кал на та са мо у пра ва јас но 
се на ве ду ва де ка „на оп шти-
ни те ќе им би дат пре не се ни 
си те над леж но сти што мо же 
да ги из вр шу ва ат по ус пеш но 
од цен трал на та власт, и тоа: 
дел од управ ни те функ ции 
на МВР (ма тич на еви ден ци ја, 
со о бра ќај ни и во зач ки доз во-
ли), дел од над леж но сти те на 
по ли ци ја та (ја вен ред и мир 
и ре гу ли ра ње на со о бра ќа јот 
на ло кал ни те па ти шта и ули-
ци), ит на ме ди цин ска по мош, 
со ци јал на за шти та, цен три за 
вра бо ту ва ње, де цен тра ли зи-
ра ње на уста но ви те од об ла-
ста на кул ту ра та (со иск лу чок 
на тие што се од на ци о нал но 
зна че ње), упра ву ва ње со зем-
јо дел ско то зем ји ште, шу ми те 
и па си шта та и др.“

Ко га ве ќе За ев и СДСМ ги кре наа 
вло го ви те со ет нич ки те фор му
ли, со прет ход ни до го во ри и раз
го во ри со Бе са, ал бан ска та ди јас
по ра и со дру ги учес ни ци во таа 
аген да, не ма по тре ба де лот од 
гла са чи те ет нич ки Ма ке дон ци 
да се из не на де ни од пла тфор ми
те што ли де ри те на ет нич ки те 
Ал бан ци ги ста ви ја на ма са за 
ид но ко а ли ци ра ње во вла ста.

Си те ба ра ња за про ме на 
на Уста вот

За ев со над во реш на по ткре па ја 
рас пос ла Ма ке до ни ја пред ал бан
ски те гла са чи и ја кре на и це на та 
за ко а ли ци ра ње. Без от стап ка и 
ра ка ви ци, ди рект но се ба ра про
ме на на име то на др жа ва та и неј
зи ни те сим бо ли за да мо жат тие 

да ги отко чат евро ин те гра ци и те 
и да го одра зу ва ат мул ти ет нич
ки от ка ра ктер на др жа ва та. Ток
му за тоа нед вос мис ле но ла жен и 
из вр тен е оби дот ре зул та тот на 
пред вре ме ни те пар ла мен тар ни 
из бо ри што го освои СДСМ да се 
прет ста ву ва ка ко по бе да на „на
дет нич ка пла тфор ма“ и гра ѓан ско 
со зре ва ње на ет нич ки те Ал ба нец 
во Ма ке до ни ја ка ко гла са чи.

од не су ва ат и на ре де фи ни ра ње 
на устав ни от по ре док. За ал бан
ски от да би де втор офи ци ја лен 
ја зик во це ла та др жа ва, тре ба 
да се ме ну ва Уста вот. Сле ду ва 
ба ра ње то СЈО да би де устав на 
ка те го ри ја; пра ша ње то за га
ран ци ја за кон сен зу ал ност при 
до не су ва ње то важ ни од лу ки; 
еко ном ска та рам но прав ност, а 
ту ка се и про ме ни те на др жав

Оваа го ди на нѐ вра ти го ди ни на зад. По крај тоа што игра та на 
двај ца та Зо ра ни нѐ вра ти во вре ме то на „Го ле мо то уво“ и прис лу
шу ва ње то, и кри за та што се отво ри то гаш, а ре зул ти ра ше на кра јот 
со Охрид ски от рам ко вен до го вор, по втор но е на сце на. Де нес 
по втор но се во игра ба ра ња та што то гаш на та ОНА, ка ко дел од 
УЧК на Ко со во, ги по ста ви на зе ле на та ма са пред ма ке дон ски те 
по ли тич ки пар тии. Са мо што де нес тие ба ра ња ги по ста ви Зо ран 
За ев ка ко ли дер на СДСМ, кој то гаш се про ти ве ше на тие ре ше ни ја

СДСМ пред  
Албанците  
со барањата на УЧК

Ако СДСМ и Зо ран За ев на ста пу
ваа(т) со „двој на фор му ла“, со две 
раз лич ни пла тфор ми  ед на пред 
гла са чи те Ал бан ци за дво ја зич
ност и би на ци о нал на др жа ва, а 
дру га за Ма ке дон ци те, де ка ќе се 
за чу ва устав ни от по ре док  се га 
ве ќе не ма да мо жат да мол чат 
пред пра ша ња та од јав но ста ко ја 

се чув ству ва из ла жа на. Ка ко За
ев ќе го за чу ва по ре до кот ко га, 
ако се изо ста ви не го во то ве ту
ва ње ка ко „праг ма ти чен око лу 
устав ни те про ме ни“,мо ра да го 
отво ри Уста вот за да ги ис пол ни 
ба ра ња та на не го ви те парт не ри? 
Нив ни те ба ра ња та, по крај пре
и ме ну ва ње то на др жа ва та, се 

Актуелно
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ни те сим бо ли кои би би ле при фат ли ви за 
ли де ри те на пар ти и те на ет нич ки те Ал
бан ци, си те се ре ше ни ја што тре ба да се 
нај дат во Уста вот.

Акту ел но то ви тка ње то на ре ал но ста и пер
е ње то на ин же не рин гот од над вор во спон
зо ри ра ни те ме ди у ми оди до та му што се 
пра ват ви де о при ло зи де ка во Ара чи но во, 
Сту де ни ча ни и во Лип ко во се гла са ло за 
во ве ду ва ње ка на ли за ци ја, а не за пла тфор
ма та со ко ја во епи цен та рот на ра ди кал ни те 
се па ра ти стич ки дви же ња се ну ди мож ност 
за фор ми ра ње сво ја, ло кал на, оп штин ска 
по ли ци ја и дру ги са мо стој ни ор га ни ка ко 
пре од кон кан то ни за ци ја. Ка ко да е др жа ва
та во нор ма лен про цес во пре срет на ло кал
ни из бо ри. Но, лу ѓе то не чи та ат про гра ми, 
па ду ри се га отка ко ал бан ски те дру га ри на 
За ев ги ис по ра чаа ба ра ња та мно гу ми на се 
чув ству ва ат пре ла жа ни и го да ле гла сот за 
жи вот ка ков што СДСМ им го пред ви ду ва 
со кан то нал но уре ду ва ње и пре од кон фе
де ра ли за ци ја.

„Гра ѓан ски кон цепт“ над охрид ска та рам ка, 
кој на вод но се про мо ви ра ше, крие уште по
дра ма тич ни ре зо ви во оп штес тво то. Ва кви 
екс пе ри мен ти во ре ги о нот има до вол но, од 
Ко со во до Бос на и Хер це го ви на. Не функ ци о
нал но ста на та ква та фор ма на др жа ва бр зо 
ќе исп ли ва и ќе ги по ка же сво и те за би. Не 
слу чај но та кви те конф ли кти ги пред ви ду ва
ат и го лем број ме ѓу на род ни ана ли ти ча ри.

До каз де ка зад гра ѓан ско то осве сту ва ње се 
кри јат на ци о нал ни стра те гии на го ле мо ал
банс тво то по ткре пе но од ме ѓу на род ни от 
план за кри е ње на суд би на та на за пад ни от 
Бал кан бе ше одра бо ту ва ње то на Ти ра на. Пр
во, со фор ми ра ње то на уни ја та на ал бан ски те 
оп шти ни во ко ја вле гу ва ат и ко сов ски и оп
шти ни од Ма ке до ни ја, за вед наш по из бо ри те 
во Ти ра на да би дат сви ка ни си те по ли тич ки 
ли де ри на ет нич ки те Ал бан ци од Ма ке до ни ја 
со ба ра ње да ги над ми нат сво и те лич ни ам би
ции за до бро то на си те Ал бан ци те. Но, ни кој 
од осве сте ни те со гра ѓа ни Ал бан ци од но ви те 
ба сти о ни на со ци јал де мо кра ти ја та во Ма ке
до ни ја, од Лип ко во, Брест или Та ну шев ци, не 
по ба ра од го вор ност од нив што ба ра ат на 
со ве ту ва ње во Ти ра на? Ни кој од из ле зе ни те 
од на ци о нал ни те рам ки во Те то во, Де бар, 
Ча ир или Са рај не по ба раа на таа сред ба да 
за ми не и Зо ран За ев, ка ко ди ре ктен прет
став ник на 70.000 гла са чи ет нич ки Ал бан ци 
од Ма ке до ни ја. Ни ту, пак, За ев го по ста ви ова 
пра ша ње иа ко на сред ба та најм но гу се збо ру
ва ло за не го ва та пла тфор ма. Осо бе но што и 
За ев и Ра ма се од исто то про за пад но кри ло. 
Но, по ра ка та со ко ја ли де ри те на ет нич ки те 
Ал бан ци се вра ти ја од Ти ра на (не кој по ра но, 
не кој по доц на) јас но ука жу ва на стра те ги ја та 
 ко а ли ци ја за власт е мож на са мо врз на ци о
нал на го ле мо ал бан ска пла тфор ма.

Актуелно

Про ме ни те на Рам ков ни от

што „праг ма тич ни от“ За ев са ка 
да пре скок ну ва во Рам ков ни от 
до го вор? Спо ре де но со не го ви
те пла тфор ми за дво ја зич ност 
и пла тфор ма та на парт не ри те 
од Бе са, лес но из ле гу ва де ка 
За ев свес но или не свес но би 
пре ми нал пре ку еден од ос нов
ни те прин ци пи, а тоа е  „су ве-
ре ни те тот и те ри то ри јал ни от 
ин те гри тет на Ма ке до ни ја и 
уни тар ни от ка ра ктер на др-
жа ва та се не по вред ли ви и 
мо ра да се со чу ва ат, не по-
сто јат те ри то ри јал ни ре ше-
ни ја за ет нич ки те пра ша ња“, 
ка ко што стои во Рам ков ни от 
до го вор.

За ев пре ми ну ва и пре ку ше
сти от дел на рам ка та, кој се 
од не су ва на обра зо ва ни е то и 
упо тре ба та на ја зи ци те, при 
што де цид но се на ве ду ва де ка 
„низ це ла Ре пуб ли ка Ма ке до
ни ја и во неј зи ни те ме ѓу на
род ни од но си служ бен ја зик е 
ма ке дон ски от ја зик“.  По тоа со 
до ку мен тот и ане кси те А и Б се 
до пре ци зи ра де лот со кој се ре
гу ли ра упо тре ба та на ја зи ци те 
во др жа ва та и во оп шти ни те со 
над 20 про цен ти на се ле ние кое 
го во ри друг ја зик. „Кое би ло 
ли це што жи вее во еди ни ца 
на ло кал на са мо у пра ва во ко-
ја нај мал ку 20% од на се ле ни-
е то збо ру ва ат служ бен ја зик 
раз ли чен од ма ке дон ски от, 
мо же да упо тре бу ва кој би ло 
служ бен ја зик за да ко му ни-
ци ра со ре ги о нал на та кан це-
ла ри ја на цен трал на та вла да, 
над леж на за таа оп шти на; 
та ква та кан це ла ри ја ќе од-
го во ри на тој ја зик, до пол-
ни тел но на ма ке дон ски. Кое 
би ло ли це мо же да упо тре-
бу ва кој би ло служ бен ја зик 
за да ко му ни ци ра со глав на 
кан це ла ри ја на цен трал на та 
вла да, кој ќе му од го во ри на 
тој ја зик, до пол ни тел но на 
ма ке дон ски”.

За ев и СДСМ, вид но упра ву ва
ни од над вор, не са мо што одат 
про тив сво јот став од 2001 го
ди на ту ку и ја ин кор по ри ра ле 
по ну да та на Пи тер Фејт, уште 
еден по сред ник во пре го во ри те 
за Рам ков ни от до го вор од 2001 
го ди на. Тој ла ни пре по ра ча де ка 
Уста вот тре ба да се про ме ни во 
де лот на упо тре ба та на ја зи ци
те, од нос но да се до да де ал бан
ски от ја зик. „На це ла та те ри то-
ри ја во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
и во неј зи ни те ме ѓу на род ни 
од но си служ бен ја зик е ма ке-
дон ски от ја зик и не го во то ки-
рил ско пис мо. Ал бан ски от ја-
зик, исто та ка, е служ бен ја зик 
и не го во то пис мо, ка ко што 
е опре де ле но со овој член“. 
Не го ва та пла тфор ма со др же ше 
и пред лог за ос но ва ње пре ве ду
вач ки цен три за по тре би те на 
ло кал ни те еди ни ци, сти му ли
ра ње на обра зо ва ни е то на по
го лем број пре ве ду ва чи, ос но
ва ње но ва инс пек ци ска служ ба 
за спро ве ду ва ње на За ко нот за 
ја зи ци те, кам па њи за пред но ста 
на по ве ќе ја зич но ста...

Но, ра ка на ср це, За ев не е сам 
во овој опа сен ин же не ринг. По
дол го вре ме раз ни екс пер ти 
бли ски до СДСМ, но и до стран
ски те из во ри на па ри, пред ла
гаа дво ја зи чен, би на ци о на лен, 
па и фе де ра лен кон цепт. Дел од 
нив, исто та ка, учес тву ваа и во 
изра бо тка та на Рам ков ни от до
го вор. Еден од нив е Љу бо мир 
Фрч ко ски, кој во ед на при го да 
ана ли зи ра де ка мо ра да се др
жи ме до Рам ков ни от „за да не 
мо же утре ДУИ или кој би ло 
друг да се по ви ку ва на тоа - 
вие го про би вте Рам ков ни от, 
ќе го про би е ме и ние - па да 
ба ра ат ја зик во Ар ми ја и слич-
но“. Де нес, ни ту не му, ни ту на 
СДСМ, на па тот кон вла ста, не 
им е проб лем тоа. Не ма по тре ба 
ни ту од втор Рам ко вен ко га из
ме ни те ди рект но се пла ни ра ат 
за во Уста вот на ид на та др жа ва, 
за нив, со не де фи ни ра но име. 
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С а мо не кол ку де на по из бо ри те, 
ве ќе бев ме све до ци на гор ко
то по ка ја ние и на изб ли кот на 

гнев на сто ти ци ве ќе екс сим па ти зе ри 
на СДСМ, из ла жа ни гра ѓа ни, кои по
ве ру ваа во не по стој на та искре ност и 
скру пу ли на мур тин ски от ли дер, гла
са чи што пост фе стум ја сфа ти ја те жи
на та на про да де на та при ка ска. Евти на 
при ка ска, ка ко тие на Та ран ти но, но во 
ре жи ја на еден друг не гов не та лен ти ран 
со на род ник. Се из ви ну ва ме за ин си ну
а ци и те, сце на ри ја та на Квен тин не ја 
на вре ду ва ат ин те ли ген ци ја та. Мо же би 
и би го прив лек ла „кр вта  на ули ци те и 
бра то у бис тве на та вој на“ спо ме ну ва на 
во пре пи ски те на Ве ру шев ски и на За
ев и таа по ста ту си те на Ед монд Аде ми 
и во ква зи ко лум ни те на не кро фи лот 
Трич ков ски, кој ве ќе не е по же лен ни ту 
на по гре би, но Та ран ти но, се пак, не би 
се на фа тил да ре жи ра тол ку евти ни и 
без и деј ни, а, се пак, тол ку ви со ко бу џет
ни тра ги ко ме дии.

Да, но ва та изре ка во Ма ке до ни ја, ко ја ја 
сме ни таа што дол го вре ме бе ше не при
кос но ве на, во ста но ве на во жар го нот, 
е „по из бо ри, не ма ка е ње“. Ал бан ци те 
ба рем до би ја   кој цр ни па ри, кој ве ту ва
ња за дво ја зич ност и за ре де фи ни ра ње 
на др жа ва та, т.е. кој што си ми лу ва и за 
што се про да ва. Ма ке дон ски от дел, кој 
учес тву ва ше во прод ла бо чу ва ње то на 
и та ка без о браз но дол га та и за мор на 
кри за, пак го до би „по дол го то од три те“. 
или „ши пин ки“, ка ко што ве ли на ро дот, 
кој но си те лот на СДСМ во „еди ни ца та“ 
ми лов но го на ре ку ва сто ка. Но, тоа не 
им пре че ше на спо ме на ти те да си гла
са ат за не го, ка ко и за дво ја зич ност, за 
отво ра ње на Уста вот итн. За тоа што ку
ри ри те по втор но ла жеа, а со ро со и ди те 
не. Та ка ка жаа вто ри те. А тие ни ко гаш 
не ла жат. Бесп лат но, не ли... Ра бо та та 
оти де до та му што дел од на ро дот ве ќе 
не им ве ру ва ше на сопс тве ни те се ти ла. 
За ма ја ни од веч ни те из вр ту ва чи, кои 
се кој ден имаа уло га на де ман ти ра чи 
на сопс тве ни от ли дер, дел од гра ѓа ни те, 
очиг лед но, по ве ру ваа де ка пар ти ја та и 
ли де рот има ат со вест и де ка не е воз

мож но ра бо та та да се те ра до та му. из
ја ви те со кои За ев им да де не при сто ен 
пред лог на Ал бан ци те, „про фе си о нал
ци те“ ги пре и на чи ја во не при ја тел ска 
про па ган да. Де мек, „ку ри ри те“ ла же ле 
за да ги оцр нат тол ку не ви но то би тие и 
бес пре кор но чи сти от образ на искре ни
от со ци јал де мо крат ски ли дер.

А исти от тој што збо ру ва ше за „гр до то 
ли це на Ма ке до не цот“ ја по ка жа це ла
та гр до ти ја на сво е то. За мис ле те са мо, 
За ев не ла жел? Прв пат во жи во тот ја 
ка жу вал ви сти на та? Не ве ро јат но, но 
ви сти ни то. Да, ама не ги ла жел са мо 
Ал бан ци те. Еден ден по из бо ри те, Му хи 
се отво ри, по не го БЕСА, а ја го тка та на 
вр вот од тор та та бе ше „бак ни ра ка“ на 
ал бан ски те ли де ри кај нив ни от ду хо вен 
та тко Еди Ра ма. или беа ам ба са до ри те, 
кои фа ти ја стра на и ка ко сле пи за стап 
зап наа да ја про тур ка ат ве ќе про ѕир
на та при ка ска? Ка ко и да е, ги пре се че 
прог ла сот на ВМРОДПМНЕ. и та ка, поч
наа „про фе си о нал ни те“ пи скот ни ци од 
Га лич ник до Ре ка. или бе ше од Брај чи но 
до Бри сел?  Се пак, про дол же ни е то на 
ан то ло ги ска та по е ма „Сер да рот“ на Пр
ли чев це лос но се сов пад на со со стој ба та 
во ко ја за пад наа со вре ме ни те Ма ке
дон чи ња со со ро со ид на ге не а ло ги ја на 
бан кар ско то кон то, мно гу ми на по том ци 
на ко до ши, а дел и та зе илу стри ра ни. 
Што те шка не сре ќа ги збра и ма жи те, 
и же ни те, та гла си таж на ека и на ве-
ва сал коб и зла? Пра ша Пр ли чев, а 
од го во рот на пра ша ње то на по е тот во 
ма ке дон ско то по стиз бор но со вре ме ние 
би бил: Искрен збор за ам ба са до ри-
те жал ни, да реж ли ви спон зо ри на 
де ло то на Ма ке дон че то нев ла ди но 
и про фе си о нал но не про коп са но. За 
про ме на, ова не бе ше сло вен ска, ту ку 
со ци јал де мо крат скосо ро со ид на ан ти
те за. ше га та на стра на, но од бран бе на та 
про ам ба са дор ска та жа лен ка на ма ке
дон ска та пет та ко ло на бе ше тол ку па те
ти чен што пре диз ви ка огро мен на гон за 
блу е ње кај оста на ти от, про ма ке дон ски 
на стро ен дел од по пу ла ци ја та. Пла стич
но опи ша но, Ма ке до не цот блу е ше, а 
ем па тич но то Ма ке дон че се по тре се од 
сро че но то со кое ни ка кве ци те ги бра неа 
сво и те ме це ни...

Заев се збуни пред 
Бејли, но каде исчезна 
амбасадорот во 
соопштението?
Од пр ва та ве чер,таа по из бо ри те, 
ли де рот на СДСМ си вле зе во „ше
ма“. Сопс тве на и не по втор ли ва, се 
раз би ра. Та ка, по ве ден од на суш на та 
па то ло шка по тре ба, на три ча са по 
из бо ри те тој си из ла жа де ка осво
и ле 52 пра те ни ка, а ВМРОДПМНЕ 
51. Гле да те, ка ко и во се ко ја ла га, по
втор но има ше и мал ку ви сти на. Ре тка 
мож ност за во ан то ло ги ја, но За ев не 
из ла жа. Да, Гру ев ски освои 51 ман дат. 
Е, ко га сфа ти де ка „ча до рот“ го из ла
жал и де ка не ма ни што од ве те ни те 
100.000 ал бан ски гла со ви, кои ста наа 
„са мо“ 70 ил ја ди, За ев ја сме ни пло
ча та и за сви ри по ста ро. Де беа не ре
ше но или 5050, де Гру ев ски не ма ло 
да офор ми вла да и со 51, туж би итн. 
При ка ски те не маа крај, ка ко кри за та 
на мет на та од нив, но За ев се отво ри 
со Беј ли. Та ка, тој во еу фо ри ја од бли
зи на та на воз љу бе ни от штит ник од 
сон це, дожд и од зан да на, за пел те чи 
и на сред ба та (ко ја, со се ма „слу чај но“, 
бе ше на са мо еден ден по прог ла сот 
на ВМРОДПМНЕ) со оп шти:  „ Мно
зин ска та вол ја на гра ѓа ни те мо ра 
да би де по чи ту ва на“ (со оп ште ние 
на СДСМ по сред ба та на За ев со Џес 
Беј ли). и до де ка си те се пра шу ваа 
на што е ли де рот, стиг на образ ло
же ни е то. Во след на та ре че ни ца тој 
до пол ни: „Мно зинс тво то гра ѓа ни во 
Ма ке до ни ја из бра про ме ни на пар ла
мен тар ни те из бо ри“. Ни ко му не му е 
јас но ка ко е тоа воз мож но, но та ка ве
ли таж на та ма те ма ти ка на За ев, ко ја 
во ни кој слу чај не е ве се ла, освен за 
не го и за најб ли ско то оп кру жу ва ње 
во вр ху шка та . Па и да се фу зи ра ле со 
БЕСА, се стрин ска пар ти ја по ал ба но
фи ли ја, дво ја зич ност, ме ну ва ње на 
Уста вот, ре де фи ни ра ње и кан то ни за
ци ја на др жа ва та, се ка ко, не би би ле 
по бед ни ци. А ВМРОДПМНЕ, ДУи и 
ДПА (па ду ри и Се ла) се дел од ста ра
та по ли тич ка кон сте ла ци ја, мо же би 
си те со на ма ле ни ман да ти од гла со
ви те на Ал бан ци те за СДСМ, но тие 
што вла де е ја до се га (ВМРОДПМНЕ 
и ДУи со зго ле ме ни те апе ти ти до да
де ни од ми ри сот на За е ви те по ну ди 
кон Ал бан ци те) по втор но има ат мно
зинс тво, а Гру ев ски и во ман да ти и 
во гла со ви го во ди за два пра те ни ка 
или за два е се ти на ил ја ди гла со ви. 
Да ли таж на та ма те ма ти ка на За ев 
се све ду ва на фин та та де ка нив ни те 
гла со ви се бро јат „по два“, за тоа што 

е не мер ли ва Сте во ва та спо ред ба на 
нив ни те гра ѓа ни и на дру га та „сто
ка“? Ка ко и да е, очиг лед но де ка ни ту 
Беј ли не бил нај не жен со раз ја ре ни от 
и раз ла жан ли дер. По стои ед на кла
си ка, ко ја се по вто ру ва се ко гаш ко га 
не кој ќе ги иска ра За ев и ше ќе рин
ска, овој пат и Спа сов ски. Се ко гаш, по 
не пи ша но пра ви ло, ко га стран ски от 
дип ло мат (бил Фи ле, по не го Хан, а 
се га и Беј ли) не ма да им ка же до бар 
збор, т.е. ќе ги иска ра, ис чез ну ва ат од 
со оп ште ни е то на СДСМ. Та ка бе ше во 
ми на то то, а се слу чи и со аме ри кан
ски от ам ба са до рот, кој со ни ту еден 
збор не бе ше спо ме нат што ка жал 
на сред ба та, освен де ка бил на неа. 
Бе ше са мо при каз на За е во то ла мен
ти ра ње за из бо ри те. или, мо же би, тоа 
што тој тол ку „хра бро“ ја со оп штил 
не ар гу мен ти ра на та глу пост пред за
штит ни кот тре ба да би де до каз де ка 
не мо ја одо бру ва. Чуд ни се па ти шта та 
со ци јал де мо крат ски...

Италијанскиот амбасадор 
наречен „алиби” ромео, 
не алфа...
Уште ед на кла сич на ма ни пу ла ци ја 
ста на очиг лед на и вид ли ва од ави
он. Овој пат со ам ба са дор, но не и од 
ам ба са дор.Не збо ру ва ме за иден тич
ни от во ка бу лар на швед ски от ам ба
са дор Сте фан сон, кој во ин терв ју, без 
ни ка ква про во ка ци ја, плес на де ка 
„Мно зинс тво то се ре ши ло за про ме
ни“, а За ев го пре зе де ка жа но то и го 
те ра исто без ар гу мен ти, за тоа што 
та ка ре кол ам ба са до рот, не ли, а тоа 
е вр вот на ек ста за та за Ма ке дон че то. 
На стра на што швед ска бе ше ед на од 
оп ци и те за европ ска та стра на на „ча
до рот“ по ра ди вдо му ва ње то на ексра
зуз на ва чот кај пре ми ер ле ви чар, исто 
ка ко и во ита ли ја (заб. на прев. од 
пре пи ска та на За ев и на Ве ру шев ски). 
Не, збо ру ва ме за ед на уште по чуд на 
по ја ва. Зна е те, ита ли јан ски от ам ба
са дор Кар ло Ро мео има чест да би де 
во Ма ке до ни ја са мо че ти ри ме се ци, а 
во тоа ку со вре ме исти от тој среќ ник 
има ше чест да ста не лаж но али би 
за За е во то од ло жу ва ње на слу ча јот 
„По ткуп“. Неј се што е ше сто по ред, 
овој пат е по твр де но лаж но. и до де ка 
ју риш ни ци те на СДСМ, кои имаа чест 
да би дат дел од ад хок те ло то за ме
ди у ми, тро па ат по ни жу вач ки зе ле ни 
за не ка ква „ме мо ри ја на дож дов ни 
цр ви“ кај Ма ке до не цот (на уч но не е 
до ка жа но де ка цр ви те во оп што има
ат ме мо ри ја, со што, ве ро јат но, це лат 
на Но бе ло ва на гра да за би о ло ги ја)

Пишува | Љупчо Цветановски

АнАлизАРеДефИНИРАњеТо СТАНА фАКТ

Македонците сфатија дека 
се евтино измамени од Заев

Не тре ба ше дол го за дел 
од ма ке дон ски те гла са чи да 
сфа тат кол ку се ни штож но 
из ла жа ни и евти но из ме тка ни 
од За ев. Ре де фи ни ра ње то 
да ти бил факт. Гла са чи те 
гнев ни за тоа што оста наа 
из ла жа ни од За ев и од 
не го ви те ме ди ум ски 
из вр ту ва чи, кои во ме ѓу вре ме 
удри ја на пе е ње хим ни за 
ам ба са до ри те што им се 
ме ша ат во уре ду ва ње то на 
сопс тве на та др жа ва, 

чин што пре диз ви ка 
си лен на гон за блу е ње кај 
Ма ке до не цот. Ама тие да ти 
би ле Ма ке дон чи ња и ај што 
др жа ва та не ја чув ству ва ле 
ка ко сво ја, ту ку да ти има ле 
и со ро со ид но ге не о ло шко 
по тек ло на бан кар ско то кон то. 
Ла жат тие, ама ли де рот уште 
по ве ќе. Ар но ама, Ро мео да не 
ти бил Бе ле ли, па го из да де на 
„Тви тер“. Та ка, љу бов на та 
дра ма „Ро мео и За ев“ сме ни 
жанр и ста на бур ле ска
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ВМРО-ДПМНЕ НА БРАНИКОТ НА 
македонските НАЦИОНАЛНИ 
ИНТЕРЕСИ 1990-2016

Пишува | Никола Србов

По издавањето на Прогласот, 
ВМРО-ДПМНЕ се враќа на 
своите корени, ова беше 
неопходно не само за 
партијата, туку и за самата 
држава бидејќи од минатото 
знаеме дека расцеп во ВМРО-
ДПМНЕ значи и расцеп во 
државата, зацврстување 
на ВМРО-ДПМНЕ значи и 
зацврстување на државата. 
Ова може кој како сака да 
го интерпретира, но тоа се 
фактите

Прогласот на ВМРОДПМНЕ из
даден на 17 декември 2016 
година се темели, и го надгра

дува, Прогласот за формирање на 
ВМРОДПМНЕ изнесен во 1990 го
дина, пред да се формира партијата. 

За да ни биде појасна сликата што, 
всушност, значеше новиот проглас, 
подолу ќе направам паралела со 
Прогласот од 1990 година и како овие 
два документа се во согласност со 
Уставот на Република Македонија, 
со забелешка дека првиот проглас е 
напишан пред да се напише Уставот 
на државата.

Во Прогласот изнесен на 17 декември 
2016 година од страна на ВМРОДПМ
НЕ беа содржани ставовите на маке
донскиот народ, ВМРОДПМНЕ како 
партија што произлегува од народот 
имаше обврска да се заземе за ставот 
на македонските граѓани, тоа и го сто
ри. Ваквата обврска на ВМРОДПМНЕ 

АнАлизА

и кон ста ти ра ат де ка, ве ру ва ле 
или не, сме има ле сре ќа што „Ал
бан ски те гла са чи, за раз ли ка од 
ма ке дон ски те, не ма ат ме мо ри-
ја на дож дов ни цр ви“, не кој и 
,на ви сти на, на вре ди не чи ја ме
мо ри ја. Од ед на стра на  што би 
оче ку ва ле од лу ѓе што има ат 
фа брич ка гре шка во име то на 
ме ди у мот во кој прет ход но ра
бо теа, па та ка офор ми ја „Сер вис 
за про вер ка на фа кти во ме ди
у ми те“, а за нив на жал фа кти те 
се нес пор на ви сти на и не мо жат 
да се про ве ру ва ат, од нос но ви
сти на та е ед на, но, очиг лед но, 
не и за неј зи ни те из вр ту ва чи и 
спон зо ри те од УСАиД. Од дру га 
стра на, по ве ро јат но збо ру ва ме 
за со ци јал де мо крат ска умис ла за 
„ме мо ри ја та на злат на рип ка“ кај 
на ро дот, ко ја, спо ред истра жу ва

ња та (не по твр де ни це лос но во 
зо о ло ги ја та), трае три се кун ди, 
но, ка ко и да е, таа е свет ски си
но ним за кра тко трај на ме мо ри ја. 
Да ли на ме мо ри ја та на злат на
та рип ка, на из мис ле ни те дож
дов ни цр ви, се ка ко, не, игра ше и 
За ев? Па „мај ка му ста ра“, ма кар 
би ла и мла да (што би рек ле пред 
ко о пе ра ци ја) пред ре чи си ед на 
го ди на ова вре ме (по точ но на 15 
октом ври 2015 го ди на) исти от 
тој За ев и не го ви те ад во ка ти се 
по ви каа на сред ба со то гаш ни от 
ита ли јан ски ам ба са дор Ер не сто 
Ма си ми но Бе ле ли за да од ло жат 
суд ско ро чи ште. из го во рот е по
ве ќе од бе ден, но то гаш и се га 
има две раз ли ки. и то гаш За
ев до би од ло жу ва ње за тоа што 
на ши те су дии се по тре су ва ат 
од спом ну ва ње дип ло ма ти, кои 

има ат оби чај да си одат на „по
се док“ по су до ви, об ви ни телс
тва, прескон фе рен ции на СЈО 
итн. То гаш се ра бо те ше за друг 
слу чај. Ми на та та го ди на се „из
ва ди ја“ на Бе ле ли за ро чи ште од 
„Пуч“, вре ме ко га уште коп не е ја 
Ка ти ца Ја не ва да го зе ме пред ме
тот. Се га се си гур ни за „Пуч“, па 
се ва деа за „По ткуп“. Се из ва ди ја 
кај су ди и те, но не и кај јав но ста. 
За нив на жал, Ро мео да не ти бил 
Бе ле ли, ту ку мал ку по и скрен. 

Та ка, си же то на не су де на та љу
бов на дра ма „Ро мео и За ев“, ко ја 
во ме ѓу вре ме стра на бур ле ска, 
це лос но сме ни жанр во мо мен тот 
ко га Кар ло Ро мео јав но ја отка жа 
и ја отфр ли по ну де на та љу бов од 
За ев и на „Тви тер“ искре но си на
пи ша де ка ден та не мал сред ба со 
ни ко го и де ка сѐ дру го е це лос но 
не точ но. Сѐ ќе бе ше, мо же би, и 
мал ку по при стој но, до кол ку За ев 
не из ла же ше во ни за  два па ти во 
ед на иста из ја ва пред исти от суд. 
Ба ра ше изо ста ву ва ње на об ви ни
те лот Вла ди мир Ми ло шев ски од 
„По ткуп“, со образ ло же ние де ка 
бил под истра га на СЈО на Ја не
ва за кри вич но де ло. За не полн 
час, го де ман ти ра ше ток му СЈО 
на Ја не ва?! Не ве ро јат но, не ли. 
Ако мал ку се вра ти те на зад на 
прет ход ни те сто ти ци ла ги   во 
Тел Авив (го де ман ти ра ше лич
но изра ел ски от ми ни стер ша
лом), Љуб ља на („на ме сте ни те“ од 
Гру ев ски во Ди во На се ље ста наа 
те ро ри сти), Бри сел (во из ја ва по
твр ди де ка збо ру ва ле со евро
ко ме са рот Фи ле за ре ше ние за 
име то, па го де ман ти ра ше са ма та 
СДСМ) Скоп је (три де на ури ва ње 
вла да со „бом би те“, нив но по тек
ло – три из во ри сме не ти за еден 
ден, оста вка до кол ку за гу би на 
из бо ри, три па ти сме не ти ци фри 
на „бом би“ и ин вол ви ра ни во нив, 
де се ти ци дру ги итн.) раз мис ле те, 
чу му не ко гаш за што би ло би му 
ве ру ва ле? Уште по кон крет но, ка
ко ва ков па то ло шки лаж го ус пе ва 
тре та го ди на да ја др жи Ма ке до
ни ја во кри за. 

Во ед на ра бо та, За ев по втор но 
е во пра во и, за про ме на, не ла
же. Лич но из ја ви де ка „ри ба та 
смр ди од опа шка та“. Не точ но од 
фра зе о ло шки ас пект, но точ но од 
не гов. Крај но вре ме е не кој да се 
сми лу ва и да го сим не од неа. За 
до бро то на опа шка та. 
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произлегува од точката 3 од Прогла
сот за формирање на партијата од 
1990 година: „ВМРОДПМНЕ како 
партија што извира од народот и му 
припаѓа на народот е против секаков 
вид македонски врховизам и против 
него се бори во духот на илинденски
от идеал на македонскиот народ...“.

Во втората точка од Прогласот од 17 
декември 2016 година, стои: „Држа
вата мора суверено да ги донесува од
луките, некои амбасадори почнаа 
премногу да се мешаат во внатреш
ната политика на земјата. Тоа мора 
да запре, остануваме отворени за 
комуникација со сите амбасадори и 
со претставници на други држави, 
но некои амбасадори, кои почнаа 
премногу да се мешаат во нашата 

внатрешна политика, мора да прес
танат да го прават тоа“. На целата 
македонска јавност ѝ беше повеќе од 
јасно дека странските претставници 
во Република Македонија почнаа да 
излегуваат надвор од рамките на 
нивните ингеренции. Вмешување
то индицира нарушување, уривање 
на суверенитетот на државата, а су
веренитетот не смее да биде ставен 
под личниот или партиски интерес 
на кој било во оваа држава, тој е ес
енцијалната компонента што ја ка
рактеризира една држава.

Како се одзема суверенитетот на  
државата?

Носители на суверенитетот на Ре
публика Македонија се нејзините 

граѓани, кои преку својот глас ре
шаваат кој ќе ја води нивната др
жава. Ова е запишано во членот 2 од 
Уставот на Република Македонија: 
„Во Република Македонија сувере
нитетот произлегува од граѓаните 
и им припаѓа на граѓаните. Граѓани
те на Република Македонија власта 
ја остваруваат преку демократски 
избрани претставници, по пат на 
референдум и на други облици на 
непосредно изјаснување“. Доколку 
некој, на каков било начин, се обиде 
да ја измени волјата на граѓаните на 
Република Македонија, кои се носи
тели на суверенитетот, тој, всушност, 
го урива суверенитетот на државата.

За уривањето, или обидот за пре
земање на суверенитетот од над
ворешни фактори и личности и 
организации, чијшто интерес е над 
суверенитетот на државата, во Уста
вот на Република Македонија во чле
нот 1 стои: „Република Македонија 
е суверена, самостојна, демократска 
и социјална држава. Суверенитетот 
на Република Македонија е неделив, 
неотуѓив и непренослив“. Со фабри
кувањето на волјата на граѓаните 
се врши противуставна дејност од 
страна на Социјалдемократскиот 
сојуз и некој ќе мора да преземе од
говорност за ваквите дејства.

По објавувањето на Прогласот од 
страна на Никола Груевски, неговите 
опоненти од СДСМ веднаш почнаа да 
го толкуваат, наводно, како повик 
за „војна“ со земјите од Западна Ев
ропа и со САД, веднаш се обидоа да 
импутираат изолација на државата 
преку прогласот на ВМРОДПМНЕ. 
Но тоа е само дел од пропагандата 
на СДСМ, опасното во таа пропаганда 
е тоа што тие се обидуваат на таков 
начин да ја претстават државата и 
македонската политика во некакво 
„русофилско“ светло што, пак, се на
оѓа само во главите на членовите на 
СДСМ и на креаторите на нивната 
партиска политика, а притоа го зане
маруваат фактот дека тоа е штетно 
за државата. 

Во прогласот многу јасно и прециз
но се говори за амбасадорите во Ре
публика Македонија, а не за држа
вите што тие ги претставуваат или 
за властите во тие држави, а уште 
помалку за народите во тие држави. 
Да зборуваме со факти, во Прогласот 

за формирање на политичката пар
тија ВМРОДПМНЕ издаден во 1990 
година, во точката 1 се вели: „ВМРО 
ДПМНЕ ќе работи за национално и 
за територијално обединување на 
распарчениот македонски народ во 
самостојна национална држава во 
рамките на обединета Европа, во 
која македонската нација единстве
но може да ги остварува своите пра
ва во полна демократија...“. Бидејќи 
пред фактите и боговите молчат, 
ВМРОДПМНЕ е првата политичка 
партија во Република Македонија што 
јавно го изрази својот прозападен ка
рактер и прва почна да зборува јавно 
за Европската унија, тогаш сѐ уште 
Европска заедница, затоа денешните 

Уставот, преку уривањето на суве
ренитетот, ја погазува и волјата на 
своите гласачи и членови бидејќи 
преку ваквата политика за нивна
та партија решава некој однадвор, 
а не членството и раководството 
на партијата. Во Прогласот изне
сен на 17 декември 2016 година, 
лидерот на ВМРОДПМНЕ, Никола 
Груевски, во однос на ова соопшти: 
„ВМРОДПМНЕ го напушта форма
тот на состаноци и на преговори 
со други политички партии во кои 
учествуваат амбасадори, странски 
посредници или претставници на 
други држави, а на кои се преговара 
или се донесуваат одлуки за кои во 
секоја држава решаваат претставни

ВМРОДПМНЕ соопштува дека нема 
да преговара со политички партии 
преку кои говорат странски факто
ри. или, народски кажано, нема да 
преговара со политички партии што 
работат за туѓи бели дворови.

Во контекст на надворешното ме
шање во државата беше и делот во 
кој се говори за невладините орга
низации под капата на Фондацијата 
Отворено општество. Во Прогласот 
изнесен на 17 декември 2016 годи
на, Никола Груевски соопшти дека 
„ВМРОДПМНЕ ќе се бори за „десо
росоизација“ на Република Македо
нија и за зацврстување на независен 
граѓански сектор, кој нема да биде 
под ничија контрола. Ќе се приста
пи кон регулирање на областа на 
финансирање на фондациите и на 
невладините организации по при
мерот на најнапредните демократии 
во светот“. Ова, можеби, е една од 
најклучните точки за заздравување 
на општеството и за спас на држа
вата. изминатите години гледавме 
како се врши монополизација на 
невладиниот сектор, кој се финан
сираше од еден центар. Не е воз
можно да постои невладин сектор 
и тој да биде финансиран и оркес
триран од еден центар, не можеме 
да зборуваме за невладин сектор 
доколку тој оркестрирано работи 
за една од политичките партии во 
Република Македонија. Оваа точка 
е есенцијална бидејќи преку невла
дините организации на Сорос беше 
киднапиран Социјалдемократскиот 
сојуз, преку газењето на волјата на 
граѓаните истиот тој невладин сек
тор, финансиран однадвор, од еден 
центар што ја киднапираше СДСМ, 
сега се обидува да ја киднапира Ре
публика Македонија. На тој начин се 
одзема суверенитетот од граѓаните 
на Република Македонија.

ВМРОДПМНЕ како наследник на 
историското ВМРО има обврска да 
ја заштити државата од посегањата 
по нејзината самостојност и цело
витост од страна на надворешни и 
на внатрешни фактори. ВМРО како 
организација што секогаш стоела 
прва на браникот на македонските 
интереси, неопходно е и сега докрај 
да остане на линијата на македон
ските интереси и да не се повлекува 
ни чекор зад неа, за Македонија се 
работи. �

извртувања за, наводно, русофилство 
на оваа политичка партија не само 
што се паушални, туку не можат да 
се потврдат со ниту еден доказ за 
таквото дејствување. Прозападниот 
карактер на ВМРОДПМНЕ го изнесе 
и Никола Груевски читајќи го Прог
ласот од 17 декември 2016 година 
каде што истакна „ВМРОДПМНЕ ис
ториски, во сегашноста и во иднина 
била и ќе биде прозападно ориенти
рана партија, а нејзината ориентација 
е членство во ЕУ и во НАТО и страте
гиско пријателство со САД“. 

Социјалдемократскиот сојуз, со 
прифаќањето на директивите на 
странските амбасадори во Републи
ка Македонија, покрај уривањето на 

ците избрани од народот“. Ставот на 
ВМРОДПМНЕ за немешање однад
вор на странскиот фактор е заземен 
уште од создавањето на оваа поли
тичка партија, затоа на почетокот 
пишав дека ова е надградување и 
враќање на темелите. Во Прогла
сот од 1990 година во точката 5 се 
вели: „ВМРОДПМНЕ прифаќа сора
ботка само со македонски партии 
и движења на кои им е туѓ секаков 
предавнички врховизам“. историски, 
терминот „врховизам“ означувал на
дворешно вмешување во внатреш
ните работи на македонскиот народ, 
токму затоа овој термин бил иско
ристен во прогласот за формирање 
на ВМРОДПМНЕ. исто како во 1990 
година, така и денес, во 2016 година, 
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Пишува | м-р Љупчо Пренџов, 
организациски секретар на ГРОМ - 
Граѓанска опција за Македонија

 КОЛУМНА

И во изборната кампања и 
во постизборието видовме 
дека ништо не е променето. 

Единствен човек во Република 
Македонија во овие две и пол 
години што беше над и надвор 
од сите закони и кој, што и да 
направи, успеваше да се исправа 
како руска бабушка е лидерот 
на опозицијата. Пали дневни 
огнови, се крие во бусија, из
легува, пламнува, мешетари и 
пак се затајува. Две, три цунами 
сценарија и чека резултати. Се 
разбира, онакви какви што не 
може сам да постигне, туку треба 
некој да му ги испорача. Таква
та скандалозна серија настани 
продолжува и по изборите. Кога 
требаше да се појави на суд во 
Куманово, очекувано не дојде, со 
бледо известување на судот дека 
мора да оди во Државната избор
на комисија. Затоа, пак, сите ние 
видовме дека истиот ден беше 
на широк сокак во Битола заед
но со своите партиски пријате
ли, па дури оттаму, како што му 
прилега, бесрамно даде изјава 
за медиуми. Грст лаги околу 
наводни „телефонски слушања 
со Груевски“, некои пелтечења 
околу човековите права и некоја 
влада по теркот на ЕУ  онака 
како што тој ја перципира.

Потоа, имавме „случување“ 
кога тој ја оспоруваше реле

вантноста на јавниот обвини
тел во постапката „Пуч“ (она 
„легендарното“ негово барање 
поткуп, каде се „отвори до крај“ 
со именување на фирмите кои 
му давале пари по разработена 
шема). За негово и општо чудо, 
токму „неговото“ СЈО веднаш го 
демантираше дека против тој 
обвинител не се води никаква 
постапка. и тука не е крајот на 
неговата еквилибристика, туку 
повторно одложува судење под 
изговор дека е на состанок со 
италијанскиот амбасадор! Овој 
пат, за општ срам, истиот амба
садор брзо, брзо на „Твитер“ го 
подразбуди во лагите и порача 
дека тој ден немал состанок со 
никого! Ни срам ни перде! Но, 
како да се очекува засрамување 
или самокритика. изборите за
вршија вчера, но неговите лаги 
веќе имаат историја. истиот овој 
човек безобразно си ги лажеше 
своите најблиски сопартијци и 
поддржувачи давајќи им лажни 
надежи и Потемкини села око
лу изборниот исход. Сите оние 
коишто работеа дењеноќе за 
него во оваа кампања, ги донесе 
пред Владата да слават виртуел
на победа иако егзактно знаеше 
дека му е загарантиран пораз 
од дваесетина илјади гласови. 
Но, тоа е Зоран Заев. Човек без 
интегритет, дигнитет и сопстве
на визија. Таков каков што е тој, 

во случајов тој е помалку важен 
за Република Македонија и за 
нас граѓаните коишто живее
ме во неа. Она што е важно, се 
проблемите кои останаа и кои 
се закануваат да имаат далеко
сежни последици.

На што мислам? Мојата политич
ка партија веќе две и пол години 
навремено детектираше, анти
ципираше и предупредуваше 
дека не смееме да го прекршу
ваме Уставот на Република Маке
донија и позитивните законски 
прописи. Од овие, принципиел
ни причини не го поддржавме 
Договорот од Пржино, за сега 
да се потврди дека сме биле во 
право. За жал, го прекршивме 
Уставот, го „устоличивме“ СЈО, 
кој, дефинитивно, е неуставна 
категорија. А Уставниот суд, 
пак, место да го укине, влегува 
во „шема“,  тера политика и сега 
се прашуваме и се чудиме зошто 
ДиК брутално ги прекршува 
сите рокови за одлучување. Па, 
се чудиме зошто на некои чле
нови на ДиК „им ќефнало“, па се 
самоизоставуваат од гласање и, 
капак на сè, Управниот суд ја про
должува агонијата и на далеку 
пробиени и изминати рокови 
за жалби, ги прима и, згора на 
сè, ги разгледува и одлучува по 
тужбите на партиите. Претста
вата да биде целосна!? или, со 
еден збор, се прашуваме каква 
е оваа правна лакрдија што ни 
се случува? Дали е ова вистина 
или сон?

Затоа Груевски, како следен 
мандатар, прво што мора да 
има на ум е да ја врати земја
та во колосек, што практично 
значи Македонија да се врати 
во нормала, односно повторно 
да биде правна држава по сите 
основи. 

Кога сме кај правната држава, 
силно ја поддржувам идеја
та да го надополниме нашето 
законодавство со тоа дека, во 
иднина, пред каков било обид 
за „отворање“ на Уставот, неза
висно во кој било негов сегмент, 
претходно мора да има референ
думско изјаснување и поддршка 
од граѓаните. Ова е скапоцено 
искуство кое на дело ни покажа 

дека на една мала држава како 
Македонија, со неколку мили
они евра стратегиски насочени 
во „податливи“ медиуми и на
оѓање лик како Заев, многу лес
но може да се разнишаат тлото 
и државноста и да го загубиме 
нашиот вековен сон.

Сепак, како доказ дека, и покрај 
сè, разврската на „скроеното 
сценарио“ не оди  така мазно, 
неминлив е впечатокот дека 
„сценаристите“ се во невидена 
паника. Мислам дека изборите 
не завршија ниту на начинот на 
којшто посакуваше СДСМ ниту, 
пак, на начинот што го очекуваа 
ВМРОДПМНЕ и „Коалицијата 
за подобра Македонија“. Да би
деме искрени, тие завршија 
на начинот којшто го спакува 
„чадорот“. Да имаме поделено 
општество во буквална и ре
зултатска смисла или СДСМ да 
има 50, ВМРОДПМНЕ – 50, ДУи 
10 мандати и сите албански 
опозициски партии заедно  10 
мандати. 

Каде утнаа во есапот? Најве
ројатно не го предвидоа искон
скиот пркос на македонскиот 
народ затоа што, сепак, кај Ма
кедонците имаме победа на „Ко
алицијата за подобра Македо
нија“ со два пратеника разлика. 

По сето тоа, кога веќе е извесно 
дека, иако издејствуваа прегла
сување, нема да има промена во 
мандатите, сценаристите и ре
жисерите се во вистински хаос, 
па почнаа неконтролирано да 
се закануваат. Прво, се појави 
Никола Поповски, ексминистер 
за финансии од СДСМ, и директ
но им се закани на две големи 
целни групи: на пензионерите 
и на вработените во јавната ад
министрација. 

На административците им рече 
дека промените ќе болат и дека, 
како што вели, ќе има или на
малување на платите, или ќе има 
бркање од работа, или, пак, ќе 
биде комбинација од двете.  

За пензионерите ни кажа дека, 
според него, галопирачки им по
раснале пензиите и дека тука 
мора да се направат опреде

лени промени во смисла дека 
тие треба да бидат повеќе или 
помалку намалени. Потоа, се раз
бира, во паника од нецелосното 
исполнување на сценариото, ги 
пуштија и Беса, коишто имаа цел 
да нè уплашат со тоа што ни соо
пштија дека токму тие ќе влезат 
во Владата и ќе издејствуваат 
редефинирање на Македонија!?

и кога сето тоа ќе се сублимира, 
во сеопштата конфузија, не мо
жам да не го спомнам и новопе
чениот сдсмовец Мухарем Зеки
ри, кој во согласност со неговиот 
националистички светоглед во 
изјава, разбирливо, за косовска 
телевизија ни кажа дека тие 
70.000 гласови Албанците не 
ги дале бадијала и дека тие се 
најголеми победници на овие 
избори, односно дека нивната 
самосвест цврсто „гази“ кон ост
варување на албанската кауза.

Се надевам дека после 25 декем
ври и прегласувањето во Теарце, 
„менторите“ на Заев, конечно, ќе 
му дозволат да ја честита побе
дата, а од него, пак, очекувам, во 
духот на неговата кампања, да 
собере храброст и честитката 
за победата, покрај на македон
ски, да ја соопшти и на албански 
јазик, и тоа со косовски акцент 
за да можат да ја разберат сите 
оние контингенти гласови што 
ги доби од нашиот северен сосед. 
Барем толку им должи!

Она што можеме да го сумираме 
по сите турбуленции, е тоа дека 
изборите формално завршија, но 
кризата ќе продолжи. Се разби
ра, ќе продолжи до таму до каде 
што ние ќе им го дозволиме тоа 
на „големите“ сценаристи. 

изборите, онакви какви што беа, 
со сето „изборно и постизборно 
инженерство“, сепак, несомнено 
ќе бидат запаметени по тоа што 
разјаснија многу недоречености. 
Работите ќе се искристализи
раат дури и за членовите и за 
симпатизерите на СДСМ, дека 
сега и тука се пишуваше исто
ријата и се решаваше судбината 
на нашите поколенија. и токму 
таа ќе го донесе конечниот суд. 
ГРОМ одлучи да застане на вис
тинската страна. �

Во Македонија имаше 
парламентарни избори! Да, ама... 
Нејсе, изборите завршија и ние 
сме на истото - на почетна точка. 
Состојба, која од политички и 
од теоретски аспект се нарекува 
криза. Избори кои покажаа 
многу и не донесоа ништо. Барем 
што се однесува на полето на 
поларизираноста меѓу граѓаните, 
стабилноста и државноста. 
Комплетно замешателство, пред, 
за време на и по нив

А, кој гласаше за криза?
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При ка ска та за пре дав ство
то на ближ ни от е мно гу 
пла стич но пре да де на во 

Но ви от за вет пре ку епи зо да та 
со Ју да иска ри от ски – два на е
сет ти от Хри стов уче ник, оној 
кој че сто по ста ву ва ше чуд но 
пра ша ња, за гри жен и де пре си
вен по ве ќе то од вре ме то, при
лич но скеп ти чен во ми си ја та 
на ису са од На за рет, по себ но 
од вре ме то ко га лу ѓе то во Ју
де ја поч наа да го пре поз на ва
ат овој Ра ви, овој ис це ли тел и 
чу до тво рец ка ко ме си ја. 

То гаш Ју да – нај у че ни от ме ѓу 
Хри сто ви те уче ни ци би деј ќи 
бе ше пи сар во хра мот Еру са
лим ски  по чув ству ва ка ко 
мор ни ци му ла зат по те ло то. 

„Што да се пра ви се га?“ – Ју да 
иска ри от ски го фа ти го лем 
не мир. 

Тој не бе ше оби чен чо век. Ју да 
бе ше при пад ник на зи лот ско
то ос ло бо ди тел но дви же ње, 
кое ни ка ко не мо же ше да го 
под не се рим ски от оку па ци ски 
ја рем. Зи ло ти те имаа под др
шка во це ла та про вин ци ја, а 
чел ни ци те од Си не дри о нот 
беа тај но по вр за ни со нив, на
де вај ќи се де ка еден по го ден 
ден це ли от изра иљ ќе се кре
не и та ка ќе го отфр лат Рим од 
сво и те стра дал нич ки пле ќи. 
Се кој изра е лец со ну ва ше за 
де нот ко га сло бо да та ќе блес
не во нив на та на па те на зем ја. 

и та ка, ве ро јат но, и Ју да иска
ри от ски, учен, со го лем авто
ри тет ме ѓу на ро дот, де лум но 
са мо и ни ци ја тив но, де лум
но по ин струк ции на дел од 
чел ни ци те на кле ри кал на та 
ели та од Еру са лим, до а ѓа до 
ису са и, не ка ко на си ла, без не
ко ја ра дост на Бо го чо ве кот се 
прик лу чи на брат ство то. 

исус, кој сѐ гле да, вед наш ви де 
де ка Ју да е ко дош, кој тре ба да 
ги сле ди и да го ин фор ми ра 
Си не дри о нот за нив но то дви
же ње и дејс тву ва ње. 

„Тој се сне ве се ли, но му до пу
шти да дој де со нив“.

Са ду ке и те и фа ри се и те, ви ско
ко све ште ни ци те и ве ле по сед
ни ци те, мно гу се за ин те ре си
раа за овој учи тел ко га лу ѓе то 
поч наа сѐ по ве ќе и по ве ќе да 
го гле да ат ка ко ме си ја. 

Тоа ги воз не ми ру ва ше, но и 
ин три ги ра ше. Не кои од нив 
во не го гле даа опа сен ере тик, 
кој се са мо про мо ви рал ка ко 
ме си ја, што ако не е, а ка ко би 
бил, ко га е ро ден во пе ште ра и 
од си ро маш но за на ет чи ско се
мејс тво, а не не кој принц евреј
ски, то гаш пра ви те жок грев кој 
зас лу жу ва нај дра кон ска каз на. 
Дру ги те, пак, вер ски и оп штес
тве ни моќ ни ци раз мис лу ваа 
што мо же да се изв ле че од оваа 
си ту а ци ја. Не што, што би му 
би ло од ко рист на изра иљ. 

„Ко га на ро дот тол ку го са ка 
и ве ру ва де ка Исус е ме си ја-
та, то гаш ај де да го иско ри-
сти ме тоа и да го на пра ви ме 
наш во дач, кој ќе го обе ди ни 
на ро дот про тив Рим, а та ка 
обе ди не ти мо же да ја по бе-
ди ме вој ска та им пе ри јал на 
и да се ос ло бо ди ме од нив-
на та ужас на тор ту ра“. 

За тоа и го пра ти ја Ју да иска
ри от ски при ису са за да му 
вли јае, да го под го тви за го
ле ма та ос ло бо ди тел на вој на 
про тив рим ска та ти ра ни ја. 

Но, исус не по ка жа ни нај ма ла 
жел ба за ва кви во е нопо ли
тич ки аван ту ри. На про тив, за 
не го си те беа исти, и Ју деј ци 
и Рим ја ни, и си те дру ги, без 
оста ток. За ису са нај важ на 
бе ше чи сто та та на ду ша та 
на чо ве ка, а не рас а та или оп
штес тве ни от ста тус. 

и се то тоа се по вто ру ва ше 
и зго ле му ва ше, а оби ди те 
на Ју да иска ри от ски да го 
во ве де во уло га та што му ја 
пре до дре ди Си не дри о нот за 
ос ло бо ди те лен во дач ни ка ко 
не ус пе ваа. На про тив, исус сѐ 
по ве ќе и по ве ќе из бег ну ва
ше да збо ру ва со не го, а ко га, 
пак, Ју да ќе му се пу ште ше 
со сво и те ин си ну а ции, исус, 
ед но став но, ќе се пов ле че
ше не ка де или, пак, ве што 
ќе ја сме не ше те ма та. Се то 
тоа поч на да го из лу ду ва Ју да 
иска ри от ски, кој бе ше вр вен 
ин те лект и еден од нај у че ни
те пи са ри во Па ле сти на. 

Ко неч но, Ју да со це ла та сво ја 
ин те ли ген ци ја и кон та кти што 
ги има ше на се ка де по про вин
ци ја та ско ва пе ко лен план. 

 Да го иско ри сти ису са од На
за рет ко га за Пас ха ќе дој дат 
во Еру са лим и ко га ќе се соз
да де го ле ма ме ша ни ца и ко га 
тол па на род ќе при стиг не за 
да го ви ди тој Бож ји Чо век, 
Зи ло ти те, не го ви те ре во лу ци
о нер ни дру га ри да се сме ша
ат со на ро дот и да го кре нат 
во ста ни е то. То гаш мо же би и 

исус, ко неч но, ќе се све сти де
ка не го ва та суд би на е да за ста
не на че ло то на овој пре врат, 
кој ќе до не се сло бо да и жи вот. 

Но, исус во оп што не вле зе во 
нив но то сце на рио, а во ста ни
е то про пад на. 

Та ка, раз о ча ран, но и бе сен, 
Ју да го пре да де ису са на Рим
ја ни те откри вај ќи го ме сто
то на Мас ли но ва та го ра, ка де 
што брат ство то ису со во се 
бе ше пов лек ло од Еру са лим 
и од страш ни от ме теж и ко леж 
што се слу чи та му. 

и по тоа зна е ме ка кви гро зо
мор ни си ту а ции сле ду ва ат. Но, 
ви сти на та и со ве ста ра бо тат. 
Тие не ми ру ва ат, тие дејс тву
ва ат и на ја ве, и на сон. 

Ко га сфа тил за ка кво зло стор
с тво се од лу чил, тој, Ју да, са
ми от си пре су ди и се обе си на 
др во во кве че ри на та на нај
мач ни от ден. 

Пре дав ство то е гро зо мо рен 
чин, во слу ча јот са мо сим бо
лич ки прет ста вен во три е сет
те сре бре ни ци. На Ју да овие 
па ри ве ро јат но не му ни тре
ба ле. Тоа бил са мо хо но ра рот 
за да го ве ри фи ци ра сво е то 
пре дав ство на ису са Хри ста. 

Три е сет сре бре ни ци – три е сет 
ил ја ди де на ри про сеч на пла
та. Се кој сре бре ник по ил ја да 
де на ри. Не е ло шо, би ре кол, 
де ка е и со се ма до бро. 

А, тоа што ќе ја из гу би ме др
жа ва та, на ши от изра иљ, на
ша та Све та зем ја, ска по пла
те на низ ве ко ви те бор ба за 
сло бо да, тоа не ма вр ска. Тоа 
е са мо илу зи ја.

 – „Од тоа не се жи вее, но од 
пет сто ти ни евра мо же и до бро 
да се по ми не. За тоа ќе гла са ме 
за три е сет ил ја ди де на ри – за 
три е сет те сре бре ни ци.“

 А со ве ста? Таа не ма да ве 
пу шти ни ко гаш, ни ту на ја ве 
ни ту на сон.    �
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КОЛУМНА

Ју да Иска ри от ски

Пишува | Ацо Станковски



ЕКОНОМИЈА

Стабилна влада за 
стабилна економија

БИЗНИСоТ БАРА УСЛоВИ ЗА НоРМАЛНо фУНКцИоНИРАње НА ИНСТИТУцИИТе
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граѓаните не живеат од ветувања, туку од работа и од 
приходите што ги добиваат за неа. кревањето тензија 
и продолжувањето на политичката криза ќе значи сѐ 
помалку работа, па последиците ќе бидат неизбежни и 
долгорочни. додека да се врати довербата во системот и 
во институциите ќе помине многу драгоцено време и ќе 
се загубат домашните и странските инвеститори

Пишува | Александрија Стевковска 

Бизнисзаедницата оче
кува што поскоро да се 
формира нова влада и 

институциите да профункцио
нираат. Како што оценуваат 
нејзините претставници, ако 
политичката криза продолжи, 
ќе бидат доведени во пра
шање и домашните и стран
ските инвестиции. Во ситуа
ција на нестабилна клима за 
економско дејствување, ниту 
еден бизнисмен нема да сака 
да вложи во нови проекти, а 
тоа, секако, ќе се одрази врз 
растежот на стопанството. Не 
можат да ги реализираат пла
нираните деловни активности, 
се нема предвидливо деловно 
опкружување што претставува 
главна пречка за подинамично 
работење, економски пораст и 
за нови работни места. Бизнис
мените едвај го чекаа крајот 
на изборите, кои требаше да 
стават крај на политичката 

криза, која директно влијае 
врз економијата. Сепак избо
рите завршија, а неизвесноста 
продолжува.

� Победниците на изборите 
треба што поскоро да форми-
раат стабилна влада, која би 
значела крај на политичката 
криза, чиишто заложници 
сме веќе две години, и норма-
лизирање на економските те-
кови. Политичарите треба да 
бидат свесни дека без добра 
економија, ќе немаме добар 
живот, а жртви на таквата си-
туација ќе бидеме сите, вклу-
чително и тие. Граѓаните не 
живеат од ветувања, туку од 
работа и приходите што ги 
добиваат за неа. Кревањето 
тензија и продолжувањето 
на политичката криза ќе зна-
чи сѐ помалку работа за сите 
нас, па последиците ќе бидат 
неизбежни и долгорочни. До-

дека да се врати довербата во 
системот и во институциите 
ќе помине многу драгоцено 
време, а ние ќе ги загубиме 
и домашните и странските 
инвеститори. Во меѓувреме 
и граѓаните се стегнати, не 
знаат што ги чека утре, дали 
ќе ги задржат или загубат 
работните места, што, пак, 
ја одредува и нивната лич-
на потрошувачка  оценуваат 
економските стручњаци.

Работодавците се свесни дека 
во ситуација на разнишана по
литичка ситуација ќе страдаат 
инвестициите.

� Политичката нестабилност 
е еден од главните фактори 
за намалување на стопан-
скиот пораст на која било 
економија. Тоа се случува и 
во најразвиените земји, а се 
случува и кај нас. Можам да 
потврдам дека прво ќе стра-
даат новите инвестиции. од-
луките и за странските и за 
домашните инвеститори во 
услови на ваква политичка 
нестабилност се многу теш-
ки. Ниту еден бизнисмен 
нема да вложува големи 
средства во нов проект во 
ваква политичка ситуација 
– смета претседателот на Ор

ганизацијата на работодавци 
(ОРМ) Ангел Димитров.

Од Конфедерацијата на рабо
тодавци нагласуваат дека по
литиката има последици врз 
бизнисот.

� Сѐ додека трае политичката 
криза нема да има подобру-
вање на економијата. Поли-
тиката влијае врз економија-
та со создавање на самото 
чувство на стабилност или 
нестабилност што директ-
но влијае врз економската 
состојба и потрошувачката 
– вели претседателот на Кон
федерацијата на работодавци, 
Миле Бошков. Оттаму, сепак, 
сметаат дека компаниите мо
раат да најдат начин да ја задр
жат својата независност.

�  Без оглед на состојбите, биз-
нисот и компаниите мораат 
да останат независни, иако 
мора да се признае дека по-
литиката влијае врз економ-
ските текови. Во насока на 
поголем економски пораст, 
потребно е компаниите да 
останат независни, да одат 
кон интернационализација, 
независен развој на продук-
тивноста и на конкурентнос-
та, што ќе значи и поголем 
профит – објаснува Бошков.

Домашната економија сѐ уште 
испорачува стапки на пораст, 
но тие се многу под можност
ите и стапките што би се ост
варувале кога би немало по
литичка криза. Последните 
податоци на Државниот завод 
за статистика покажуваат дека 

во третото тримесечје има по
раст на БДП од 2,4 проценти. 
Забележан е и историски пад 
на невработеноста, но ефектот 
од сето тоа може да се загуби 
доколку политичката криза се 
оддолжи.  Токму затоа на Ма
кедонија ѝ е потребна Влада и 
функционални институции за 
да се врати стабилноста.

� Потребно е да се вратиме 
на патеките од економијата 
за отворање нови работни 
места, на проекти со кои ќе 
се решаваат сите проблеми 
на граѓаните. Ќе бидеме фоку-
сирани на намалување на јаз-
от меѓу граѓаните, заедно со 
сите граѓани ќе ја градиме 
Македонија како земја со по-
веќе работни места и поголем 
стандард, држава што ќе се 
движи кон европската унија 
– вели Никола Груевски, лидер 
на ВМРОДПМНЕ, партијатапо
бедник на овие избори.

Сите проекции укажуваат дека 
земјава ќе продолжи да оства
рува стапки на пораст, а ќе се 
отвораат и нови работни мес
та, но услов е да се стави крај 
на политичката криза за да се 
тргне кон побрз развој. �



БИ лал  
Ка са МИ

НИКола 
ПоПовсКИ

Бе са ќе учес тву ва во 
пре го во ри те за вла
да до кол ку се при

фа ти ди ску си ја за ре де фи ни ра ње на устав
ноправ ни от си стем на др жа ва та. Пар ти ја та 
ќе би де дел од пре го во ри те за но ва та вла да 
са мо ако до го во рот за вла да би де транс па
рен тен за јав но ста и со пре циз ни ро ко ви.

Да ре че ме, по тен
ци јал на жр тва во 
ре фор ми те ќе би де 

јав на та ад ми ни стра ци ја, на еден или на друг 
на чин, мо же би ни ко го не ма да за сег не на 
ди ре ктен на чин прем но гу, но вкуп на та по
тро шу вач ка за пла ти во јав на та ад ми ни стра
ци ја мо ра да се сма ли. Да ли ќе се сма лу ва ат 
пла ти те или не ма да рас тат ве ќе, или ќе се 
сма ли бро јот на вра бо те ни или две те за ед но, 
ќе има одре де ни жр тви. Дру ги мож ни жр тви 
се пен зи о не ри те кои до пр ва ќе дој дат.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
НИ Ко ла  
Гру ев сКИ

Се ба ра ше МВР, 
а се га и гле да ме 
зо што, за тоа што 
на чал ни ци по ста ве ни од ми ни сте рот за 
вна треш ни ра бо ти јав но ло би ра ле за гра
ѓа ни те да го да дат сво јот глас за СДСМ со 
што е на пра ве на из бор на из ма ма, ка ко 
што ка жаа од Об ви ни телс тво то, за ор га
ни зи ран кри ми нал, обез бе де ни се цвр сти 
до ка зи во кои се гле да де ка е на пра вен 
из бо рен фал си фи кат.

але КсаН дар  
да штев сКИ

Не ма да доз во ли
ме або ли ра ни от 
кри ми на лец Зо
ран За ев да фор ми ра вла да со фал си фи
ку ва на вол ја на гра ѓа ни те на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја. ВМРОДПМНЕ не ма да доз
во ли функ ци о ни ра ње на ин сти ту ци и те 
со фал си фи ку ва на вол ја на гра ѓа ни те и 
функ ци о ни ра ње на ин сти ту ци и те без ле
ги ти ми те тот на гра ѓа ни те на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја.

Бу јар  
ос Ма НИ

Ќе пре го ва ра ме со 
кој би ло парт нер од 
мож ни те ко а ли ции 

са мо врз ос но ва на пет те ве ту ва ња од на ша та 
пла тфор ма  офи ци ја ли зи ра ње на ал бан ски от 
ја зик, про пор ци о нал на рас пре дел ба на бу џе
тот, ре ше ние на спо рот за име то, ин те гра ци ја 
на Ма ке до ни ја во НА ТО и ин фра стру ктур но 
по вр зу ва ње на те ри то ри и те на се ле ни во по
го ле ми от дел со Ал бан ци. Ова се ус ло ви те 
што ги има ДУи за да вле зе во ко а ли ци ја.

Ако др жа ва та е 
обез г ла ве на, зна
е ме де ка две и пол 
го ди ни се за ни ма ва ме со ту ѓи аген ди, ако 
ра ко водс тво то се за ни ма ва со дру го, оста
ну ва гра ѓа ни те да ја зе мат прав да та во 
сво и те ра це.

вла до  
јо ва Нов сКИ
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Љу бо мир Ко стов ски 
– ако ни што не ви 
зна чи име то на овој 

чо век, си гур но сте слуш на ле 
за про е ктот на УСА иД Сер
вис за про вер ка на фа кти. 
Љу бо мир Ко стов ски е чо ве
кот кој стои зад овој про ект, 
а аме ри кан ски те па ри сто јат 
зад сдсмов ски те глас ни ци. 

Ко стов ски не е нов во но
ви нарс тво то, на про тив, но 
глав но ра бо тел во пи ша ни 
ме ди у ми, а тие по пра ви ло 
се „пер а во сен ка“. Се га, отка
ко сли ка та е по јас на, вре ди 
да се спом не де ка Љу бо мир 
Ко стов ски е член на при вре
ме но то те ло за кон тро ла на 
ме ди у ми те или ка ко и да се 
ви ка тој ве штач ки ме ди ум
ски џе лат соз да ден на мен
ски за пос лед ни те из бо ри.

ДОж ДОВ НИ ЦР ВИ И  
СЕ НИЛ НИ СЛО НО ВИ
Ро ден на:   
23 април 1953 го ди на 
во Скоп је

Обра зо ва ние:   
Пра вен фа кул тет во 
Скоп је

Про фе си ја:   
Но ви нар

Овој чо век, кој, спо ред она 
што го ана ли зи ра на Сер
ви сот, не чи та опо зи ци ски 
ме ди у ми и не гле да „Тел ма“, 
пее по но ти те на „Би ха ќка“. 
А, од таа нот на те тра тка из
ле гу ва ат исти те ре фре ни 
кои ја опе ва ат ни штож но
ста на ма ке дон ски от на род. 
Од „ста до то ов ци“ на Пен
да ров ски, пре ку аме бо вид
ни те спо ред би на ар ми ја 
сле пи след бе ни ци на за е
виз мот до дож дов ни те цр ви 
на Ко стов ски. Во тој оп сег 
тре пе рат глас ни те жи ци 
во ри та мот на Би ха ќка та 
сим фо ни ја.

Да не се вра ќа ме мно гу на
зад во вре ме то, а мо же ме 
за што ва кви те на вре ди на 
ма ке дон ски от на род не се 
спо ра дич ни истре ли, ту ку 
ра фал ни истре ли на изро
де ни те од ро дот свој, ќе по
тсе ти ме на из ја ва та на ис
лам ски от ра ди кал, но член 
на цО и на иО на СДСМ, Му
ха мед Зе ки ри. За не го по
ло ви на ми ли он Ма ке дон ци 
што гла саа за ВМРОДПМНЕ 
се не свес на ма са. 

� Се слу чи фе но мен, Ал-
бан ци те се нај го ле ми те 

до бит ни ци на из бо ри те 
во Ма ке до ни ја. Ко га ве лам 
та ка, ве лам за тоа што Ал-
бан ци те ис пи шаа исто ри ја. 
До кол ку не беа Ал бан ци те 
што гла саа за оп ци ја та за 
СДСМ, де не ска Гру ев ски 
и не го ва та пар ти ја, ко ја 
е поз на та ка ко на ци о на-
ли стич ка, ќе имаа над 60 
пра те ни ци. од таа при чи на 
Ал бан ци те по ка жаа и на-
пи шаа исто ри ја и по ка жаа 
де ка се по свес ни од по го ле-
ми от дел од ма ке дон ски от 
на род ту ка во оваа др жа ва 
 ве ли Зе ки ри во еми си ја на 
ко сов ски ме ди ум.

Вед наш по не го и чле нот 
на СДСМ во при вре ме но то 
те ло за кон тро ла на ме ди у
ми те на пи ша де ка ма ке дон
ски те гла са чи, за раз ли ка од 
ал бан ски те, има ле ме мо ри

ја ка ко дож дов ни цр ви. Чу
дес но, во сто ти ци ми ли о ни 
до ла ри, Ал бан ци те ста наа 
по до бри Ма ке дон ци од Ма
ке дон ци те.

„Гру ев ски се вра ќа кон 
пр во бит на та про па ганд-
на ше ма, ко ја се отфр ли во 
пос ле ден миг, по ко ја за сѐ 
кај нас се ви нов ни стран-
ци те и нив ни те ин те ре си. 
Но, ал бан ски те гла са чи, за 
раз ли ка од ма ке дон ски те, 
не ма ат ме мо ри ја на дож-
дов ни цр ви“, на пи ша тој во 
„Гло бус“. 

Ако Ал бан ци те се сло но ви, 
ка ко што су ге ри ра Ко стов
ски, мо ра да се со се ле ктив
на ме мо ри ја или се нил ни 
за што, очиг лед но, го за бо ра
ви ле вре ме то на би ха ќки от 
иде о лог Фрч ко ски. � (Р.Р.)

Љу бо мир Ко стов ски
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С мртта на 12 и повредите на уште 
48 луѓе во срцето на Европа може 
драматично да ги променaт рабо

тите не само во Германија и во Европска
та унија, туку и во сите други земји што 
се директно и индиректно инволвира
ни во решавање на бегалската криза 
со која се соочува стариот континент. 
Терористичкиот напад во Берлин во кој 
со камион беше урнат митот за герман
ската безбедност може да предизвика 
тектонски поместувања и во земјата 
што ја води Ангела Меркел, но и во Ма
кедонија, иако инцидентот се случи на 
околу 1.700 километри од македонската 
северна граница. Чекорите што може да 
ги преземе германската влада можат да 
нè втурнат и нас во нова голема криза 
во која најголеми жртви можат да бидат 
Македонците.

Вртењето кон себе на Германија 
може да предизвика хаос  
во Европа

Најцрното сценарио за Македонија, 
кое, за жал, е и едно од најреалните, 
предвидува германската влада, со
очена со критики од опозицијата и 
од јавноста, да ги заостри мерките за 
доделување азил на емигрантите и да 
инсистира на масовни депортации на 
тие што биле одбиени како баратели 
на азил. Први на удар ќе бидат сите 

осомничени за соработка со радикални 
исламски организации, кои и досе
га биле на радарите на германските 
безбедносни служби, но од различни 
причини биле толерирани од властите 
во Германија. Најдобар пример за оваа 
појава е Тунижанинот Анис Амри, кој 
поради своите линкови со исламска 
држава требало да биде депортиран во 
матичната земја, но поради бирократ
ски процедури останал во Германија, 
по што е осомничен дека убил 12 луѓе 
во име на џихад.

Ваквите случаи како Амри во Германија 
не се ретки, германските служби за без
бедност во неколку наврати се пожалија 
дека немаат доволен капацитет да ги 
следат сите потенцијални терористи, 
а во исто време германските закони 
се многу строги и не дозволуваат само 
поради индиции, колку и да се цврсти, 
осомничените да бидат протерани или 
притворени без соодветна правна про
цедура. Сега оваа ситуација може да 
се промени и сите тие што можат да 
убијат луѓе и да го урнат рејтингот на 
владејачката коалиција може да бидат 
депортирани по кратка постапка во 
своите земји. Дел од нив, според сце
наријата на безбедносните служби, ќе 
бидат задржани во матичните земји, но 
огромен број повторно ќе се вратат во 
Европа, односно на Балканот, од каде 
што ќе планираат терористички напади 
во ЕУ. Доколку не успеат во тоа, тогаш 
за очекување е светското внимание да 

се бара преку терористички напади 
на Балканот, во Македонија, Косово, 
Албанија и во Србија. Нестабилната 
политичка ситуација во Македонија, 
каде што има длабоки поделби меѓу 
граѓаните, но и во службите за безбед
ност, ја прават, можеби, најпогодна за 
идните драматични случувања што ги 
планира исламска држава.

Ќе издржи ли Меркел во 
својата умерена политика?

иако германската канцеларка Меркел 
уште пред неколку недели на партиски
от конгрес на цДУ најави промена во 
курсот на владата во однос на прашања
та поврзани со муслиманите откако се 
согласи на забрана на носење хиџаб, 
сега по нападот во Берлин ситуацијата 
може да се промени уште подраматично. 
Стравот од националистите од Алтер
натива за Германија (АФД), кои веднаш 
се обидоа и, најверојатно, ќе успеат да 
добијат политички поени, ќе ја натераат 
Меркел на нови чекори, кои, сигурно, 
нема да бидат умерени. Како одговор 
на АФД, кои по терористичкиот напад 
во Берлин ја обвинија Меркел, однос
но нејзината политика за бегалците за 
смртта на 12 невини луѓе, таа ќе мора 
да се радикализира ако сака да форми
ра нова стабилна влада на изборите во 
септември. Соочена со уцени од својот 
баварски сестрински партнер цСУ не 
се исклучува ниту воведување макси

мална бројка од 200 илјади бегалци 
годишно, што е многу под бројот 
што реално пристигнува во земјата, 
дури и во нормална состојба.

Ако Меркел попушти во својата 
позиција за бегалците, тогаш 
јасно е дека веднаш паѓа во вода 
целиот план на ЕУ за поделба на 
бегалците во контингенти, по 
што неминовно е враќање на ха
отичната политика во Брисел, кој 
повторно ќе стане маргинален, 
наспроти земјитечленки, кога ќе 
се решава за бегалците.

Паралелно со овој процес во Гер
манија и во ЕУ се случува и еро
зија на односите Берлин – Анкара, 
особено откако Европскиот пар
ламент гласаше за прекин на пре
говорите на Турција за членство 
во ЕУ. Дополнителна причина за 
страв од трилатерален чекор на 
Турција во правец на повлекување 
на Ердоган од договорот со ЕУ, спо
ред кој оваа земја треба да ги чува 
бегалците да не пристигнуваат во 
Европа, се тензичните односи меѓу 
Берлин и Анкара. Меркел и Ердо
ган не успеаа да ги надминат кон
тинуираните спорови меѓу двете 
земји, што значително може да 
му ја олесни одлуката на Ердоган 
јавно или премолчено да пушти 
повеќе од 2,5 милиона бегалци да 
заминат кон ЕУ.

Македонија - централна точка 
меѓу Босфор и Брисел
Во ситуација кога Грција ни најмалку 
нема да биде заинтересирана за нивно 
задржување на своја територија, како 
што налагаат правилата на ЕУ, а, во исто 
време, Србија речиси херметички ја за
твори границата со Македонија за што 
се ангажирани десетина илјади припад
ници на српската војска и жандармерија, 
речиси е извесно дека Македонците не 
само што ќе бидат оставени сами на 
себе во решавање на бранот бегалци, 
туку дека во исто време ќе мораат да се 
соочуваат и со поединци и со групи, кои 
имаат терористички цели. За ваквото 

сценарио, кое, за жал, не е нереално, 
најверојатно, зборуваше германската 
канцеларка лани во ноември.

Дури и без формално пропаѓање на до
говорот Турција – ЕУ, користејќи ја стра
тегиската предност, особено во пресрет 
на изборите во Германија и во неколку 
други земји во кои радикалната десница 
може да дојде на власт, Ердоган, кој ѝ 
е лут на Европа за критиките поради 
кршење на човековите права, може да 
даде зелено светло за контролирани 
движења на бегалци кон Грција и пона
таму кон Македонија само за да покаже 
дека тој е господар на бегалската криза 
и на стабилност на југот од Европа. 

Ќе се остварат ли црните прогнози на Меркел?

Во Ноември минатата година, без да даде 
многу детали за причините за своите црни 
прогнози, германската канцеларка Ангела Меркел 
најави дека eмигрантскат криза може да доведе 
до конфликт на Балканот. Тогаш канцеларката 
предупреди на опасност од вооружени судири на 
Балканот, во земјите низ кои минуваат транзитните 
маршрути на бегалците, ако се побара Германија 
да ја затвори границата со Австрија.

„На Западен Балкан веќе има тензии и јас не 
сакам таму да се случат воени судири. Не сакам 
да се засилуваат мрачните тонови, но ситуацијата 
може брзо да се влоши“, изјави тогаш во Дармштад 
Ангела Меркел. Една година подоцна и два милионa 
бегалци повеќе во Eвропа, нејзините зборови 
повторно добиваат на значење. Терористичкиот 
напад во Берлин може да нејзината најава да ја 
претворат во реалност

Каква улога ќе одигра русија?
Посебно прашање во овој контекст е улогата на Русија во однесувањето на Турција 
во врска со бегалската криза. Блиската соработка меѓу Путин и Ердоган, може да 
има свој одраз на начинот на кој Турција ќе се соочи со бегалските предизвици. 
Турција досега во многу наврати ја искажала приврзаноста кон Македонија и 
кон нејзината стабилност, но сега е целосно отворено прашањето дали за да ја 
спаси Македонија, ќе жртвува други, многу поголеми приоритети на земјата.

Објективно, никому не му одговара нов конфликт на Балканот, но, во исто вре
ме, и никој не знае каков резултат може да даде новото мешање на картите во 
регионот, особено поради непознатите од новата администрација во Вашингтон. 
Засега сценаријата се движат од целосно повлекување на САД од процесите на 
регионот и дозвола на Русија слободно да ја практикува својата моќ, па сè до нов 
директен судир меѓу двете суперсили за Балканот под своја контрола.

За жал, во меѓународната политика разумот, човечките интереси и логиката 
одамна ја загубија битката со геостратегијата и принципот на влијание за 
остварување интерес. Балканот е најдобар пример за таквите меѓународни 
дипломатски принципи.

НАПАДоТ Во БеРЛИН  
е НАПАД И ВРЗ МАКеДоНИЈА

Пишува |  Го ран Мо ми ро ски
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Во почетокот на XIX век, во Македонија 
почнува борбата за културна и црковна 

еманципација, период познат уште и како 
македонска преродба. Некои од најзначајни-

те дејци од ова време се Кирил Пејчиновиќ, 
Јордан Хаџи Константинов - Џинот, Пар-

тениј Зографски, Константин и Димитар 
Миладинови, Ѓорѓи Пулевски, Григор Прличев 
и други. Сите овие, генерално, преку своите 

дела се обидувале да допрат до македонски-
от народ за тој да не ги заборави своите 
корени, но истовремено и да им докажат 

на странските агитатори и пропагатори 
дека се посебни и различни од нив. Ова 

покажува дека кај македонскиот народ 
постоел извесен степен на свесност, што 

ќе дојде до израз кон крајот на XIX век, со 
основањето на Македонското студентско 

друштво  (МСД), Младата македонска 
книжовна дружина (ММКД) и Македонската 

револуционерна организација (МРО)

Создавањето на Македонската револуционерна организација (МРО) и  
преглед на нејзината структура

м ладите Македонци за да 
се здобијат со високо об
разование, морале да ја 

напуштат својата татковина и да 
заминат, најчесто во Белград или 
Софија. Тоа се должи на фактот што 
Егзархијата постепено навлегува
ла во сите пори на општествениот 
и културен живот во Македонија, 
па учениците што го искажувале 
гласно своето мислење, или биле 
исклучувани од егзархиските гим
назии или, пак, сами заминувале. 
Таков е случајот и со Петар Поп 
Арсов, кој се побунил против го
лемобугарската политика нало
жена преку Егзархијата, па како 
последица на тоа бил исклучен од 
Солунската гимназија. Но, тоа не 
значи дека ситуацијата во Белград 
и во Софија била подобра. Таму 
младите студенти се соочувале со 
истиот проблем.

Кон крајот на 1890 година, во 
Софија се формирало Македон
ското студентско друштво (МСД), 
со јасно предвидени цели, а во 
него учествувале Петар Поп Ар
сов, Даме Груев, Никола Наумов, 
Димитар Мирчев и други. Поради 
сплет на околности, ова Друштво 
ја прекинало својата активност 
во март 1891 година. Сепак МСД 
ќе претставува основа за созда
вањето на Младата македонска 
книжовна дружина (ММКД), ис
тата 1891 година, во која се вклу
чиле и некои од припадниците на 
друштвото. Во јануари 1892 годи
на, ММКД ќе го објави првиот број 

од својот орган  списанието Лоза, 
по кое припадниците на дружина
та ќе бидат наречени и „лозари“. 
Дека дружината била сериозна, 
покажува и фактот дека таа имала 
Устав, објавен во Лоза, од каде што 
се гледа целта и стратегијата на 
нејзините претставници.  Сепак, 
„Лоза“ и ММКД стануваат трн на 
бугарската влада, која веќе во 
1892 година ќе го забрани спи
санието, а на тој начин престанува 
работата и на дружината.

Но, младата македонска интели
генција не застанала тука и оти
шла чекор понапред основајќи ја 
Македонската револуционерна 
организација, која претставува 
врв во националноослободител
ната борба на македонскиот на
род. шестемина  Дамјан Груев, 
Петар Поп Арсов, иван Хаџи Ни
колов, Андон Димитров, Христо 
Татарчев и Христо Батанџиев, 
во 1893 година, по игра на суд
бината, се нашле во Солун. Сите 
тие имале желба да ја видат Ма
кедонија слободна и носејќи се 
од таа желба, на 23 октомври / 
4 ноември 1893 година одржале 
состанок, кој, всушност, бил и ос
новачкиот состанок на МРО.

Конечното конституирање на МРО 
станало на 5 јануари 1894 година, 
кога бил одржан уште еден соста
нок, на кој станало збор за името, 
целта и за поставеноста на Орга
низацијата. Така, Организацијата 
се конципирала под името Маке
донска револуционерна органи

зација (МРО), на чело со централен 
македонски револуционерен комитет 
(цМРК), за чиешто седиште бил избран 
градот Солун. централниот комитет 
го сочинувале основоположниците 
на МРО, а негов претседател станал 
Христо Татарчев, додека благајник и 
секретар бил Даме Груев.

Заради политичката констелација, 
како на Балканот така и во Европа, 
македонските револуционерни реши
ле целта на Организацијата да биде 
реализација на членот 23 од Берлин
скиот договор, односно автономија на 
Македонија. Ова се чини како најбез
болно решение бидејќи се задоволува 
барањето на европските сили за статус 
кво на Балканот, а, од друга страна, не 
им се боде в очи на гладните соседи, 
кои упорно ја ширеле својата пропа
ганда делејќи го македонскиот народ. 
На Петар Поп Арсов му била довере
на задачата да подготви нацртустав 
за Организацијата, а, исто така, и да 
напише брошура, именувана како 

„Стамболовштината во Македонија“, со 
која ќе ја разоткрие бескрупулозната 
политика на Бугарија кон Македонија, 
водена од нејзиниот премиер Стефан 
Стамболов.

Првиот Устав на МРО бил изработен 
по терк на Уставот на Бугарскиот  цен
трален револуционерен комитет, но 
не може точно  да се одреди кога бил 
прифатен бидејќи, пред сѐ, податоците 
се базираат на мемоарската литература, 
па се остава простор за одредени не
точности. Самиот тој содржел 14 члена, 
групирани во четири глави и со него се 
регулирале сите прашања што ја засега
ле Организацијата. Покрај Уставот, МРО 
изработила и Правилник, кој бил соста
вен од 50 члена поделени во 11 глави, 
а се однесувал на месните комитети.

Откако била јасно одредена структу
рата на Организацијата, се преминало 
на регрутирање на нови членови и ши
рење на мрежата, како во Македонија, 
така и надвор од неа. Така првиот ко

митет на МРО во Македонија бил тој во 
Кавадарци, по заслуга на Даме Груев, кој 
лично излегол на терен.  За ширењето 
на МРО придонело и Ресенското сове
тување, кое првично се однесувало на 
Битолскиот вилает, но од донесените 
одлуки јасно се гледа дека ја засегало 
целата Организацијата. Така покрај Со
лун, како центри од кои се ширела рево
луционерната мисла, бргу се издигнале 
Битола и штип, додека во Солунскиот 
вилает водел Кукуш. Мрежата на МРО 
до 1896 година, постепено се разграну
вала и опфаќала широки размери, член
ството се зголемувало и тука може да се 
вбројат иван Минчев, Атанас Мурџев, 
Туше Делииванов, Христо Влахов, Гоце 
Делчев, Пере Тошев, Ѓорче Петров и 
многу други.  На тој начин, Организа
цијата можела и финансиски да јакне, 
пред сѐ, преку  донации  од  население
то,  додека почнало и директно барање 
на средства. Револуционерните идеи се 
ширеле и преку неделното училиште 
основано во Солун, преку црквите, а 
постепено се преминало и на набавка 

Писма, документи и сведоштва

Подготви | М-р Дора Јурукова
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на оружје. Основањето на комитети про
должувало со сѐ поголем интензитет и 
тие многу бргу биле формирани во Во
ден, Гуменџе, Ениџе  Вардар, Гевгелија, 
Струмица, Мелник и други градови, се
како и во околните села.

Но, работата на Организацијата не 
можела да оди лесно и подмачкано 
бидејќи на прво место тука била Ег
зархијата, како и нејзините приврза
ници, па припадниците на МРО мора
ле вешто и тактички да дејствуваат. 
Тие уште на почетокот биле свесни 
за проблемите што би можеле да ги 
имаат, за што јасно говори и спомена
тата брошура на Поп Арсов. Понатаму 
следувал Македонски комитет (МК), 
формиран на 29 декември 1894 година 
во Софија од македонските емигран
ти, подоцна (декември 1895 година) 
преименуван во Врховен македонски 
комитет (ВМК), кој се обидувал да се 
наметне над Организацијата. Преку 
инфилтрирање на бугарски елементи 
во Македонскиот комитет, тој станал 
орудие на бугарските власти, настоју
вајќи да создаде раздор во редовите 
на МРО. Проблемите што ги создавал 
Врховниот македонски комитет, но и 
ширењето на мрежата, се покажале 
како важни прашања за Организација
та, па од тие причини бил свикан Пр
виот конгрес, кој се одржал во Солун, 
пролетта 1896 година.

На овој конгрес учествувале петнаесе
тина души и заседавал неколку дена, 
додека донесените решенија што ги 
засегале сите сегменти на Организа
цијата, биле мошне важни и го одре
дувале правецот на револуционерното 
движење во Македонија. имено, меѓу 
прашањата што биле поставени на Кон
гресот биле и тие што се однесувале на 
централизацијата, односно децентра
лизацијата на Организацијата, односот 
кон пропагандите, ставот на МРО кон 
ВМК и проегзархиски настроените еле
менти во Македонија, потоа прашањето 
за нов Устав и Правилник и други.

Конечниот исход се состоел во ново 
име на Организацијата, а тоа е Тајна 
македонскоодринска револуционерна 
организација (ТМОРО), поделена на 
седум окрузи, кои директно комуни
цираат со централниот комитет, како 
и нов Устав и Правилник, изработени 
од Делчев и од Петров во 1897 година. 
исто така, бил разгледан односот кон 
ВМК, за што било решено да не се пре
кинува контактот со него, бидејќи ма
теријалната поддршка била важна за 
ТМОРО, но колку што е можно повеќе 
да се оддалечи од работата на Органи
зацијата. Па за таа цел, кон крајот на 
1896 година се формирало Задгранич
но претставништво, чијашто задача 
била да ја заштити Организацијата 
однадвор, при тоа не мешајќи се во 
работата на ВМК. Секако дека ставот 
кон пропагандата бил очигледен, од
носно борбата против нив продолжу
ва, настојувајќи да се спречи нивното 
натамошно ширење.

Сето ова укажува на фактот дека Орга
низацијата значително созреала и била 
способна да се носи со сите пречки, кои ја 
следеле од нејзиното основање, во 1893 
година. иако на Солунскиот конгрес е 
решено да се приклучи и Одринско, 
македонскиот карактер на револуцио
нерното дело е јасен и непобитен. Пред 
сѐ, тоа се одразува во 
борбата со разните 
пропагатори и ВМК, 
кои се обидувале на 
Организацијата да 
закачат етикети, 
првенствено бугар
ски, но од делата и 
постапките на ма
кедонските рево
луционери се гледа 
патот по кој се дви
жела таа. Односно 
целта била со соп
ствени сили, преку 
востание, да се дојде 
до посакуваното  
слободна татковина.

По две години од завршувањето на 
илинденската одисеја, процесот на ре
форми на ТМОРО е заокружен со општ 
конгрес – Рилскиот конгрес. Откако 
биле обезбедени соодветни услови, 
делегатите во септември 1905 година 
заминуваат за Софија. Тука подготовки
те финишираат и договорено е општиот 
конгрес да се одржи во Рилскиот ма
настир, па оттаму го добива и името 
Рилски. Така, во октомври 1905 годи
на, почнува со работа Рилскиот кон
грес. Заседанијата траеле еден месец, а 
учествувале дваесет и два делегата, од 
петте македонски окрузи и Одринскиот. 
За претседател е избран Дамјан Гру
ев, додека секретар бил илија Балтов. 
исто така, се формирала комисија, со 
задача да испечати еден циркулар во 
внатрешноста, со извадоци од поважни
те општи решенија, како и објаснувања 
и толкувања на Правилникот за рако
водството. Комисијата ја сочинувале 
Даме Груев, Ѓорче Петров, Пере Тошев 
и Ѓорѓи Поп Христов.

На дневниот ред биле поставени седум 
точки за дискусија и тоа:

1. Минатата дејност и сегашната сос
тојба на Организацијата по окрузи и 
околии;
2. идната дејност на Организацијата;

3. Устројството и управувањето на 
Организацијата: а) администрати
вен оддел, б) судски, в) финансиски, 
г) културно  економски;
4. Литература и печат;
5. Односот и поведението на Орга
низацијата кон разните струења: а) 
кон сите пропаганди (легални и воо
ружени), б) кон бугарскиот државен 
национализам и Егзархијата, в) кон 
врховистите, емиграцијата и општест
вото во Бугарија, г) кон одделни ор
ганизациони групи, во и надвор од 
самата Организација;
6. Тактика на Организацијата;
7. Отчет за дејноста на централниот 
комитет и на Задграничното прет
ставништво.

Самата Директива и Проектправилни
кот од 1904 година, индицираат на нов 
Устав и Правилник на Организацијата, 
која воедно го менува своето име од 
Тајна во Внатрешна македонска од
ринска револуционерна организација 
(ВМОРО). Новиот Устав е поделен на 
пет глави, со вкупно 18 членови. Првата 
глава во своите два члена ја објаснува 
целта на ВМОРО, додека средствата за 
нејзино постигнување се содржат во 
втората глава, односно во третиот член. 
Од членот 4 до член 15, или во третата 
глава спаѓаат составот и устројството 

на Организацијата. Новините во тој по
глед може да се согледаат од членот 5, 
каде што се одредува кој сѐ е погоден 
да се приклучи. Старата структурата 
на ВМОРО е задржана, но уредена по 
принципот: „Околиските, Окружните 
и централниот комитет си имаат соод
ветни печати“ (член 14). Тоа значи дека 
централизираноста е оставена во ми
натото и се заменува со широка децен
трализација. За финансиите и судските 
дела и спорови се формираат соодветни 
институти (член 9 и 10), а се потврдува 
и постоењето на четничкиот институт 
(член 13), за кој постои посебен Пра
вилник. Глава четири објаснува како 
се прибираат материјалните средства 
(член 16), а петтата се однесуваат на 
казните (членот 17; членот 18 е најава 
за детален Правилник). Правилникот 
има 216 члена, поместени во 15 глави, 
во кои до најситен детаљ е разработена 
и објаснета целата структура на ВМОРО 
и воопшто нејзината програма. Треба да 
се нагласи дека и двата документа не се 
разликуваат многу од претходните, но 
се дополнети и дообработени, што соод
ветствува со новонастанатите услови во 
Организацијата и во Македонија.

Мора да се спомене дека овие документи 
се однесуваат на македонското општест
во во целост и ги опфаќаат сите негови 

сегменти, што само 
ја потврдува целта 
на Организацијата  
создавање посебна, 
независна македон
ска држава. Всуш
ност таа и на еден 
начин веќе дејству
ва така. Се грижи за 
сите општествени 
гранки   за култу
рата, просветата, 
стопанството, еко
номијата, судството, 
војската (изразена 
преку четничкиот 
институт), меѓуна
родните односи и 

така натаму. Тоа ја покажува посебноста 
на македонскиот народ, како и огромни
от степен на свесност и јасниот знак за 
национална определба.

Бидејќи извесен период Организацијата 
функционира без централен комитет, 
избран е нов, во состав Даме Груев, То
дор Поп Антов и Пере Тошев.  Додека 
пак, Ѓорче Петров, Петар Поп Арсов и 
Димитар Стефанов го сочинувале но
вото Задгранично Претставништво, 
преименувано во Претставително тело. 
Сега имало посебни правила, според 
кои требало да се раководи ПТ и овој  
пат не се оставало простор за грешка, 
како што станало со Христо Матов и со 
Христо Татарчев, за време на настаните 
од 1902 и од 1903 година. што е уште 
поинтересно, иако Матов и Татарчев не 
се избрани за делегати и не учествуваат 
во работата на конгресот, Борис Сарафов 
е дел од него. Меѓутоа, неговата мината 
активност, остава видливи траги, со сѐ 
уште чувствителни последици по Орга
низацијата. Не случајно е побарано да 
му се суди. Па на конгресот, тој добива 
условна смртна пресуда. Улогата што ја 
има претходно, Сарафов го прави мош
не авторитетна личност, која и покрај 
сите погрешни постапки и натаму има 
свои приврзаници . Потоа е договорено 
издавањето на органот на ВМОРО  рево
луционерен весник, за чијшто редактор 
е поставен Димо Хаџи Димов.

Покрај сите разгледани прашања, 
не било испуштено ниту тоа што ги 
определувало односите на ТМОРО 
(ВМОРО) со врховистите. Во таа на
сока се разгледувал и односот кон 
странската, сега и вооружена пропа
ганда, но и односот на големите сили 
кон Македонија, со посебен акцент на 
Мирцштегските реформи. 

Во соработка со Државен архив 
на Република Македонија

Стручен консултант:  
Д-р Филип Петровски
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У би е цот е уби ен, што ќе 
ја отеж не истра га та. Кој 
стои зад 22го диш ни от 

Мев лут Мерт Ал ти нас, кој прет
ход но ра бо тел во тур ска та по
ли ци ја? Еве не кол ку те о рии.

Те о ри ја 1:  
Фе ту лах Ѓу лен

Во Тур ци ја, те о ри ја та де ка ми
ли тан ти те по вр за ни со про по
вед ни кот Фе ту лах Ѓу лен сто јат 
зад уби ец би мо же ла да дој де до 
по го лем израз. Ѓу лен се на о ѓа 
во са мо на мет нат ег зил во САД.

Тур ски от пре тсе да тел Ре џеп 
Та ип Ер до ган го об ви ни Ѓу лен 
за не ус пеш ни от обид за со бо
ру ва ње на не го ва та вла да ми
на то то ле то. Ер до ган го сме та 
Ѓу лен за гла вен „не при ја тел на 
на ро дот“ и че сто мно гу вла ди
ни проб ле ми се по вр зу ва ат со 
не го. По не ус пе хот на др жав
ни от удар, Ер до ган поч на да 

спро ве ду ва го ле ми чис тки и 
да вр ши ре пре си ја во зем ја та, 
вклу чи тел но и во без бед нос
ни те служ би.

Се пак, ни ко ја чис тка не мо же 
да би де 100 про цен ти ефи кас
на, не мо же да се от стра нат 
си те. Ме ѓу ор га ни за то ри те на 
др жав ни от удар, на ви сти на, 
има ше лу ѓе што збо ру ваа во 
пол за на ек стре ми стич ки от 
став на Ан ка ра во Си ри ја, а 
со тоа и про тив Ру си ја и Асад. 
Очиг лед но, не им се до па ѓа со
ра бо тка та ме ѓу Ру си ја и Тур ци
ја, и тие би мо же ле да одат про
тив тоа. Најм но гу од сè, мо же би 
не им се до пад на ле по стап ки те 
на Тур ци ја ко га пра ктич но це
лос на та кон тро ла над Але по 
бе ше пре фр ле на на си ри ски те 
си ли под др жа ни од Ру си ја.

Се ве ру ва де ка Мос ква и Ан ка ра 
по стиг на ле не фор ма лен до го вор 
во вр ска со „де мар ка ци ја“ на сфе
ри те на од го вор ност во Си ри ја.  

Во рам ки те на та кви от не фор ма лен 
до го вор Тур ци ја, мо же би, го на ма ли
ла ни во то на под др шка за си ри ска та 
опо зи ци ја што се бо ри про тив Асад во 
источ ни от дел на Але по. Тоа, мо же би, 
му по мог на ло на Асад ус пеш но да го 

за зе ме гра дот, до де ка ми ли тан
ти те, нив ни те се мејс тва и ци ви
ли те се оби доа да го на пу штат 
гра дот пре ку ху ма ни та рен ко ри
дор. На Ан ка ра не ѝ е по тре бен 
це ло сен по раз на бун тов ни ци те, 
тие сè уште ќе би дат ко рис ни за 
Ан ка ра да ги про мо ви ра сво и те 
ин те ре си во Си ри ја „пос ле Асад“.

Те о ри ја 2:  
Ис лам ски те ек стре ми сти

По тен ци јал на та со ра бо тка по
ме ѓу Ан ка ра и Мос ква би мо же
ла да ре зул ти ра со по го ле ма 
кон стру ктив на со ра бо тка за 
по во е ни от по ре док во Си ри
ја. Се пак, на не кои ис ла ми сти, 
мо же би, не им се до пад на ло 
тоа сце на рио вклу чу вај ќи ги и 
оние што се по вр за ни со бун
тов нич ки те гру пи.

Са ма та Тур ци ја има комп ли ку
ва на исто ри ја со игра ње игри 
со ис лам ски те ек стре ми сти и 
се га се со о чу ва со пос ле ди ци те 
од та кви те игри: те ро ри стич
ки те акти се зго ле ми ја во зем
ја та. Мо же би ед на фрак ци ја од 
ек стре ми сти те се по чув ству ва ла 
„из не ве ре на“ и од лу чи ла да оди 
про тив Ру си ја и про тив ру ско
тур ско то по ми ру ва ње.

Мо же би дру ги ис ла ми стич ки си
ли сто јат зад атен та тот, ка ко што 
се гру пи по вр за ни со фрон тот Ал 
Ну сра или со Арар ал шам. Ру ска
та и иран ска та ин тер вен ци ја во 
Си ри ја се ри оз но им ја отеж на ра
бо та та на овие гру пи. и во таа 
смис ла, мо же би, и не е слу чај но 
тоа што те ро ри стич ки от чин 
бе ше ор га ни зи ран во пре срет 
на три ла те рал на та сред ба ме ѓу 
ру ски от, тур ски от и иран ски от 
ми ни стер за над во реш ни ра бо ти 
во Мос ква, во обид да ја по тко па 
таа сред ба.

или, пак, зад уби е цот сто јат си ли 
бли ски на иСиС. Тур ски те спе ци
јал ни служ би има ле број ни сред би 
со иСиС. Не се спро ве доа чис тки 
„за вр ски на иСиС“, па, мо же би, тие 
са мо се „за мол чу ва ат." Но, не кои 
вр ски мо же би оста на ле, ка ко и сим
па ти и те за ми ли тан ти те.

Те о ри ја 3:  
Те ро рист што дејс тву ва сам

По стои по ед но став на вер зи ја. 
Мож но е атен та тот да е де ло на 
те ро рист што дејс тву ва сам или 
на ма ла гру па ис ла ми стич ки те
ро ри сти.

Мос ква и Ан ка ра се сог ла су ва ат де ка убис тво то 
на ру ски от ам ба са дор во Тур ци ја, Ан дреј Кар лов, 
е те ро ри стич ки чин. Ако цел та би ла да се на ру ши 
про це сот на по ми ру ва ње што поч на да се од ви ва 
ме ѓу две те зем ји, то гаш тоа не се слу чи, ту ку са мо 
дој де до спро тив но то: со ли дар ност пред ли це то на 
за ед нич ки от не при ја тел  те ро риз мот и кон ти ну и ра ни 
на по ри за ре ша ва ње на си ри ски от конф ликт

Кој стои зад 
убис тво то 
на ру ски от 
ам ба са дор 
во Тур ци ја?

Те о ри ја 4:  
Кур ди те

Курд ска та те о ри ја, исто та ка, е мож на. Кур
ди те ѝ се од маз ду ва ат на Ан ка ра за сѐ што 
се слу чу ва во се вер на Си ри ја, со фор ми ра ње 
„за бра не та зо на“ на те ри то ри и те што Кур
ди те ги ос ло бо ди ле од иСиС.

Но, оваа те о ри ја е најс ла ба. Те шко е да се 
за мис ли де ка ли це по вр за но со Кур ди те 
мо же да би де тур ски по ли ца ец. Ет нич ки от 
прин цип та му има не ве ро јат но зна че ње.

Те о ри ја 5:  
Опе ра ци ја на НА ТО

Ко неч но, по стои уште ед на лу да те о ри
ја. Не кои ру ски по ли ти ча ри твр дат де ка 
убис тво то на ам ба са до рот е ре зул тат на 
„тај на опе ра ци ја на НА ТО“.

За шпи он ски ро ма ни ова е со вр ше на те
о ри ја, но, исто та ка, и ап сурд на ка ко те
о ри ја та за „од маз да та на Оба ма про тив 
Пу тин“. Но, оваа те о ри ја, ако за миг се 
сме та за се ри оз на, до ве ду ва до ед но став но 
пра ша ње: зо што на НА ТО ѝ е по тре бен по
вод за вој на со Ру си ја? Би деј ќи, на ви сти на, 
овој атен тат е по вод за вој на.

Фа ктот де ка не кои по ли ти ча ри се за ба
ву ва ат со та кви те те о рии са мо по ка жу ва 
кол ку се ло ши од но си те ме ѓу Ру си ја и За
па дот во це ли на, а осо бе но ме ѓу Ру си ја и 
САД. Во та ква си ту а ци ја, по до бро е да не 
се на сед ну ва на про па ганд на та хи сте ри ја.

Јас но е до што мо же да до ве де тоа. Кар лов 
бе ше уби ен во хи сте ри ја та око лу Але по. 
и тоа е од клуч но зна че ње, без ог лед на 
те о ри и те за овој атен тат. 

Из вор | „Ра ша би јонд д хед лајнс“
Пре вод | Ана Цве та но ска
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З дружението за дислексија „Ајн 
штајн“ го прослави третиот 
роденден со организирање ху

манитарен настан во кој се собираа 
средства за лекување на дете заболе
но од церебрална парализа, на кое му 
е неопходна операција на стапалото. 
Здружението за овие три години од 
постоењето успеа ја да анимира јавнос
та за тоа што е дислексија, како да се 
препознае. Дислексијата е специфична 
тешкотија при читање, пишување и при 
спелување. Тоа не е болест, а тешкоти
ите со читањето може да се надминат 
со посебни техники, вели Дамјан Нико
ловски, претседател на здружението за 
дислексија „Ајнштајн“.

при читање, пишување и при 
спелување. Каква е состојбата 
денес во Македонија? Дали 
јавноста има повеќе инфор-
мации за дислексијата?
НИКоЛоВСКИ: Токму така, 
пред три години речиси ни
кој не беше информиран за 
оваа состојба. Токму од тоа и 
произлезе идејата за форми
рањето на нашето здружение. 
Денеска со задоволство можам 
да кажам дека се движиме во 
нагорна насока. Јавната свест 
за дислексијата е на многу по
високо ниво. Нашата стратегија 
првенствено го опфаќаше ин
формирањето и едуцирањето 
на наставниот кадар за оваа сос
тојба, како лица што би требало 
први да ја препознаат кај своите 
ученици  и тоа го направивме 
прилично успешно. Сега се на 
ред родителите ...

 Дали учителите и професо-
рите научија дека учениците 

со дислексија ниту се болни, 
ниту се мрзливи?
НИКоЛоВСКИ: Како што е во 
секое општество, така е и кај 
нас, дел од наставниците многу 
добро ја разбраа оваа состој
ба и покажаа голема желба и 
посветеност да им помогнат 
на овие ученици. Но, сепак, 
имаме и наставници што не 
покажуваат интерес за дисле
ксијата и сѐ уште учениците со 
дислексија ги карактеризираат 
како мрзливи, неспособни, а 
често и како болни. Наставни
ците мораат да разберат дека 
со ваквото однесување прават 
непроценлива штета врз овие 
ученици. Но, не секогаш вината 
треба да се бара во наставници
те. Не се ниту тие виновни што 
во текот на своето образование 
не ја изучувале состојбата ди
слексија, но сега кога веќе се 
достапни информациите и сите 
препораки за тоа како треба да 
се однесуваат со учениците со 

дислексија, не гледам никакво 
оправдување.

 Добиваат ли учениците со 
дислексија поголема под-
дршка од своите учители и 
професори?
НИКоЛоВСКИ: Да, информира
ните и посветени наставници 
многу добро ја разбраа оваа 
состојба и се свесни од колку 
големо значење е поддршката 
што им ја даваат на  овие уче
ници и токму тоа и го прават.

 Дали дислексијата се лекува, 
односно дали се надминува?
НИКоЛоВСКИ: Морам да на
гласам дека дислексијата не е 
болест за да се лекува, туку е 
состојба, која е доживотна и не 
се надминува. иако, можеби, ова 
звучи по малку страшно, морам 
да ги охрабрам сите дека не е 
апсолутно ништо страшно. На 
дислексијата треба да гледаме 
како на позитивна карактерис

тика кај луѓето. За да се дојде 
до моментот да се истакнат 
позитивните страни на ди
слексијата, таа мора да биде 
препознаена на рана возраст, 
односно во основно училиште 
и детето да се насочува во на
тамошниот тек на образова
нието. Постојат повеќе методи 
за корекција на дислексијата, 
кои многу им помагаат на овие 
лица. иако кај нас постојат две 
обучени лица за работа со уче
ници со дислексија, се надевам 
дека во блиска иднина  бројот 
на обучени лица  за дислексија 
ќе се зголеми.

 Кога се формираше здру-
жението идејата беше да 
има поголема соработка со 
наставниците и институцио-
нално решавање на пробле-
мите на учениците. Дали има 
подобрување во оваа насока?
НИКоЛоВСКИ: Дислексијата 
треба да се решава на инсти
туционално ниво и ќе кажам 
дека ние сѐ уште сме далеку 
од решавање на проблемот. Но, 
како што кажав и претходно, 
има напредок тоа се должи на 
интересот што го покажаа са
мите наставници. Во однос на 
институциите, кои се суштин
ски за креирање на образовна
та политика, наидовме на мали 
пречки. Но, јас лично верувам 
во македонските институции 
и се надевам дека со текот на 
времето сѐ ќе биде решено 
така како што е потребно. Не
можеме да очекуваме дека сѐ 
ќе се реши преку ноќ, бидејќи 
никаде тоа не функционира 
така. Факт е дека за дислексија 
почна да се зборува пред  само 
три години и токму затоа и на 
институциите им оставаме по
веќе време за решавање на овој 
проблем.

 Кој проценува дека некој 
ученик има дислексија и 
дали има „оправдание“ за 
тоа во училиштето?
НИКоЛоВСКИ: Во однос на 
процената за дислексија пов
торно имаме проблем. Настав
никот е тој што би требало прв 
да ја забележи оваа состојба, но 

не и со сигурност да каже дека 
некое дете има дислексија. Во 
развиените земји во секое 
училиште има тим составен 
од училишен педагог, психо
лог и од еден наставник, кои се 
обучени за дислексија и вршат 
процена, но тоа кај нас сѐ уште 
го нема. исто така, кај нас сѐ 
уште нема стандардизиран ин
струмент за процена на дисле
ксијата. Ние како здружение, 
во соработка со стручни лица, 
работиме токму на тоа. Според 
моето мислење, дислексијата 
не би требало да служи како 
оправдание во училиште, уче
ниците со дислексија се исти 
како и сите други ученици и, 
според тоа, не би требало да 
има оправдание. Меѓутоа, на
шиот образовен систем не е 
приспособен за овие ученици 
и во одредени ситуации дисле
ксијата треба да послужи како 
оправдание, особено во однос 
на екстерното тестирање и во 
односот на наставниците кон 
овие ученици.

 Како здружението оваа го-
дина ја прослави годишни-
ната и кои се плановите за 
иднина?
НИКоЛоВСКИ: Роденденот 
на здружението и оваа годи
на имаше хуманитарен ка
рактер, односно целта беше 
собирање донации за малиот 
Давид Ѓорѓиевски, детенце што 
имам церебрална парализа и 
итно му е потребна операција 
на стапалото. Плановите за ид
нината ни се големи, но колку 
се остварливи, ќе видиме. Во 
2017 година продолжуваме 
со едукација на наставници, 
односно ќе почнеме со втори
от модул на семинари. Кам
пањите за информирање на 
населението континуирано 
ќе си траат. Како главни зада
чи што ни се зададени за 2017 
година се активно вклучување 
и информирање на младите 
за дислексијата како група на 
граѓани што досега ја немаме 
опфатено и поактивно вмрежу
вање и соработка со истакна
ти меѓународни институции 
и асоцијации за дислексија. 

На дислексијата треба 
да гледаме како на 
позитивна карактеристика кај луѓето

здрАВjе

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

постојат повеќе методи за 
корекција на дислексијата, кои 
многу им помагаат на овие лица. 
иако кај нас постојат две обучени 
лица за работа со ученици со 
дислексија, се надевам дека во 
блиска иднина  бројот на обучени 
лица  за дислексија ќе се зголеми, 
вели Николовски

ДАМЈАН НИКоЛоВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЗДРУЖЕНиЕТО ЗА ДиСЛЕКСиЈА „АЈНшТАЈН“

 Пред три години, кога се фор-
мираше здружението за дисле-
ксија „Ајнштајн“, малкумина 
беа запознаени со тешкотијата 

Наставникот 
е тој што 

би требало 
прв да ја 
забележи 

оваа 
состојба, 
но не и со 
сигурност 
да каже 

дека некое 
дете има 

дислексија
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ЗА ПРВ ПАТ Во МА Ке До НИ ЈА ДоЈ Де ДР жАВ НИ оТ БА ЛеТ НА МРАЗ НА САНКТ Пе ТеР БУРГ

КУЛТУРА

Спе ктакл: Ба лет ско то ре мек-де ло  
на мраз „Ле бе до во езе ро“ во Скоп је
и овој пат дој де до израз це ла та гра ци оз ност на лиз га
чи те, фан та зи ја та на ко сти мо гра фи те и сце но гра фи те, 
спе ци јал ни те ефе кти, ве шти на та на свет ски те умет ни ци 
на тан цот на мраз со без вре мен ска му зи ка

Пиишува |  Не ве на По пов ска 
Фо то |  Са шо Н. Алу шев ски 
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Ма ке дон ска та опе ра и ба лет ја 
за о кру жи оваа се зо на со уште 
еден спе ктакл. Нај поз на то то ба

лет ско ре мекде ло од Пе тар и. Чај ков
ски бе ше из ве де но на сце на та на МОБ.  
Ба ле тот бе ше из ве ден во два чи на, а 
ба лет ски от ан самбл со иск лу чи тел на
та му зи ка, ди на мич ни те и ек стрем ни 
емо ции ја оду ше ви пуб ли ка та.

За прв пат во Ма ке до ни ја дој де Др жав
ни от ба лет на мраз на Санкт Пе тер бург, 

ос но ван во 1967 го ди на од истак на ти от 
ко ре о граф Кон стан тин Бо јар ски и му
зич ки от ди ре ктор Лео Кор хин. Од 1995 
го ди на овој ба лет поч ну ва да одр жу ва 
прет ста ви низ опер ски те и ба лет ски те 
са ли во све тот. На сво јот ре пер то ар ги 
има ат по ста ве но нај поз на ти те ба лет
ски прет ста ви „Ле бе до во езе ро“, „Зас па
на та уба ви ца“, „Оре во кр шач ка“... А, исто 
та ка, за прв пат се из ве ду ва ат на мраз, 
на до пол не ти со гран ди оз на ко сти мо
гра фи ја и сце но гра фи ја. 

� ова е не ве ро јат но. Лиз га чи те пра-
веа фас ци нант ни ско ко ви во пре-

крас ни те ко сти ми. Исто ка ко да 
гле да те ба лет, но мно гу по до бро 
 ве лат гле да чи те.  

Са мо ко сти ми те за „Ле бе до во езе ро“ 
чи нат по ве ќе од 250.000 до ла ри би
деј ќи по крај есте ти ка та, тие мо ра да 
има ат и иск лу чи тел на из држ ли вост 
за да мо жат да ги сле дат из вед би те 
на ба ле та ни те.

Се ко ја прет ста ва на овој поз нат ру ски 
ба лет го сле ди бо га та ко сти мо гра фи ја 
и освет лу ва ње. ин те ре сен е по да то кот 
што овој ан самбл во сво јот фун дус има 
по ве ќе од 800 ко сти ми со кои ја ма ѓеп
су ва пуб ли ка та во це ли от свет.

Уште по ин те ре сен е на чи нот на кој 
се то ова се из ве ду ва. Коц ки те мраз се 
по ста ву ва ат на сце на та, а фре он и ком
пре со ри ја за др жу ва ат тем пе ра ту ра та 
на лиз га ли ште то, а се до да ва во да за 
да се изед на чи мра зот. Зад за ве са та 
се по ста ву ва ат по мош ни ѕи до ви за 
за шти та на тан ча ри те ко га лиз га ат 
над вор од сце на та. На искус на та про
дук ци ска еки па , ко ја од Ру си ја но си сѐ 
што ѝ е по треб но, ѝ беа по треб ни 24 
ча са за да го мон ти ра мра зот, а са мо 
шест ча са да го де мон ти ра. За прет
ста ва та се ко ри стат не ве ро јат ни 2.700 
ки ло гра ми мраз.

� Мно гу ми на не мо жат ни да за-
мис лат ка ко мо же се то ова да се 
на пра ви на сце на. Го лем број од 
гле да чи те што во Ма ке дон ска та 
опе ра и ба лет ја ви доа прет ста ва та, 
ве ќе го гле да ле „Ле бе до во езе ро“, 
но беа љу бо пит ни да ви дат ка ко 
се то тоа ќе се из ве де на мраз  ве
лат упа те ни те.

игра чи те од Др жав ни от ба лет на 
мраз на Санкт Пе тер бург не оста ви ја 
ни ту еден гле дач во пуб ли ка та рам
но ду шен. Со сво ја та обу ка вса де на 
во тра ди ци ја та на Ки ров ба лет во 
Ру си ја, лиз га чи те из ве доа од лич на 
прет ста ва на мраз. Си те из ве ду ва чи 
се по ра неш ни шам пи о ни во лиз га
ње. Нив ни ко ре о граф е Кон стан тин 
Бо јар ски, чи ја што би о гра фи ја вклу
чу ва на ста пи со ба лет ски те ле ген
ди ка ко Ру долф Ну ре ев и Ми ха ил 
Ба риш ни ков.



КУЛТУРА

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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Му зич ки ди ре ктор и ко ос но вач на оваа 
ба лет ска ку ќа е Лео Кор кин, поз нат ру
ски ди ри гент. Низ го ди ни те, во ба лет
ска та прет ста ва се по ја ву ва ле гра ци оз
ни те дви же ња на свет ски и на европ ски 
пр ва ци во умет нич ко лиз га ње, ме ѓу кои 
и олим пи ски те шам пи о ни Људ ми ла Бе
ло у со ва, Олег Про то по пов и Људ ми ла 
Смир но ва. Си те прет ста ви се по ста ве
ни од глав ни от ко ре о граф Кон стан тин 
Ра са дин, поз нат и приз нат ру ски умет
ник. Оваа ба лет ска ком па ни ја прв пат 
ги по ста ви ла кла сич ни те ба ле ти во 
кла сич ни ко сти ми и сце но гра фи ја на 
мраз ин ста ли ра на на сце на на те а тар.

Ме ѓу три е се ти на та умет ни ци на сце
на та беа и Ве ра и Ро ман, не ко гаш ни 
ус пеш ни спор ти сти, на гра ду ва ни во 
умет нич ко лиз га ње, а де не ска ба лет ски 
мај сто ри на до бро поз на та та под ло га.

� Ве ќе се дум го ди ни сум дел од Ру-
ски от др жа вен ба лет. Во те кот на 
овие го ди ни ги оби ко лив ме ре чи си 
си те кон ти нен ти. На на ши от „за мрз-
нат“ ре пер то ар се уште че ти ри прет-
ста ви, кои се ко гаш ја оду ше ву ва ат 
пуб ли ка та – ве ли Ро ман.

Не го ва та парт нер ка на сце на та е Ве ра, 
ба ле ри на ка ква што мо же те да ви ди
те во нај у ба ви те бај ки. Со го ди ни се 
дру жи со лиз гал ки те, но пред три и 
пол го ди ни ре ши ла да им ја до да де 
ма ги ја та на ба ле тан ки те и се га таа е 
дел од Ру ски от др жа вен ба лет и ни ја 

пре не су ва це ла та уба ви на на до бро 
поз на ти те но ти.

� Во на ши от те а тар „Ле бе до во езе-
ро“ се из ве ду ва ве ќе 25 го ди ни. Се-
ко ја го ди на се ба ра кар та по ве ќе. 
ова е спе ктакл што не се про пу шта 
 ве ли Ве ра.

По за вр шу ва ње то на прет ста ва та 
има те чув ство де ка леб ди те и де ка 
сте дел од пре крас на ру ска бај ка. и 
овој пат дој де до израз це ла та гра
ци оз ност на лиз га чи те, фан та зи ја та 
на ко сти мо гра фи те и на сце но гра фи
те, спе ци јал ни те ефе кти, ве шти на та 
на свет ски те умет ни ци на тан цот на 
мраз со без вре мен ска му зи ка.

Во пос лед ни те пет го ди ни оваа ба лет
ска про дук ци ја е ус пеш но из ве де на 
на нај до бри те сце ни во САД, Ка на да, 
Хо лан ди ја, Гер ма ни ја, Ки на, шпа ни ја, 
Тај ван, Есто ни ја, Ро ма ни ја, а за овој 
свет ски поз нат ба лет во су пер ла тив 
би ле об ја ве ни кри ти ки во „Лос Ан џе
лес тајмс“, „Чи ка го триб јун“, „Франс 
со ар“, „Ко реја тајмс“ и мно гу дру ги 
уг лед ни вес ни ци. �



Пишува | Марина Костовска
Фо то |  Са шо Н. Алу шев ски

СЦЕНА

се на де вам де ка му зи ка та што ја на пра вив ме ќе оста не  
ба рем уште 40 го ди ни, та ка што не ма лес но да се ос ло бо ди те 
од нас, ве ли кла ви ја ту ри стот ди му шев ски

Се кој по че ток има крај,  
са мо му зи ка та е бес мрт на

 40 Го ДИ НИ „ЛеБ И СоЛ“

Со три пос ле до ва тел ни 
кон цер ти во Ма ке дон ска
та опе ра и ба лет, го ле ма та 

ма ке дон ска му зич ка ле ген да  
„Леб и сол“ и офи ци јал но за
ми на во исто ри ја та. На 40го
диш ни на та од соз да ва ње то на 
гру па та, Ко кан Ди му шев ски, 
Бо дан Ар сов ски, Ди ми тар Бо
жи ков и Ми ха ил Па ру шев со 
„Леб и сол сим фо ни“  за тво ри ја 
ед на ера во исто ри ја та на ма
ке дон ска та му зи ка. 

Пуб ли ка та ка ко да не са ка ше 
да се про сти со гру па та. и овој 
пат ги поз дра ви со ова ции и со 
бу рен ап ла уз по ви ку вај ќи ги да 
се вра тат на сце на та. иа ко ова 
е крај за „Леб и сол“ ка кви што 
ги зна е ме и во Ма ке до ни ја ве ќе 
не ма да на ста пу ва ат под тоа 
име, чле но ви те оста ва ат про
стор за по е ди неч но на та мош но 
тво ре ње и со ра бо тки.

Гру па та „Леб и сол“ е фор ми ра
на на 1 јануари 1976 го ди на од 
неј зи ни те ос но ва чи ги та ри стот 

Влатко Стефановски, ба си стот 
Бодан Арсовски, кла ви ја ту ри
стот Ко кан Ди му шев ски и Ди
ми тар Чо чо ров ски, а во те кот на 
го ди ни те се на пра ве ни не кол ку 
про ме ни на чле но ви те. 

Ток му пр ви те го ди ни по ос но ва
ње то на гру па та од дру га ри во 
Та фта ли џе е и нај до бри от пер
и од во нив на та ка ри е ра, сме та 
Бо дан Ар сов ски на ре ку вај ќи ги 
тие вре ми ња чи ста свет ли на. 

�  еу фо ри ја, бр зи слу чу ва ња, 
ин терв јуа, тур неи. Тра е ше 
три-че ти ри го ди ни, кои ми 
лет наа ка ко еден ден  ве ли 
Ар сов ски и до да ва де ка ве ру ва 
во цик лич ни по ја ви од 10 го ди
ни за што сле ду ва ле ус пеш ни те 
1986/1987, па 1996 го ди на, ко ја 
би ла го ди на на офи ци јал но то 
рас ту ра ње на гру па та, де се тго
диш на па у за и ре о фор му ва ње то 
во 2006 го ди на.

Спо ред Ко кан Ди му шев ски, ко га 
поч ну ва ле да сви рат, са ка ле са мо 

да соз да дат му зи ка што ја не ма, 
да из гра дат свој стил, да го ка
жат со му зи ка тоа што ги бо ли 
и што го чув ству ва ат. 

Спо ред Ар сов ски, не е лес но да 
се рас ка же ка кво е зна че ње то 
на тво реш тво то на гру па та во 
ма ке дон ска та му зи ка. 

�  Ко га би ја пог лед нал при каз-
на та од над вор, „Леб и сол“ 
се инс пи ра ци ја за мла ди те 
ге не ра ции. На ша та при каз на 
е при мер ка ко не кол ку та лен-
ти ра ни му зи ча ри го ос мис ли-
ја сво јот жи вот и ѝ да доа на 
ма ке дон ска та му зи ка ед но 
но во ви ду ва ње. Со са мо то тоа 
што во му зи ка та на гру па та 
на не кој на чин е при су тен и 
ма ке дон ски от му зич ки фолк-
лор, мо же те да ка же те де ка 
„Леб и сол“ ја ши ре ше ма ке-
дон ска та кул ту ра – из ја ви ба
си стот во ед на при го да. 

Пред са ми те про штал ни кон
цер ти, Ар сов ски истак на де ка 
во нив на та ка ри е ра из гра ди ле 
пре поз нат лив звук, пред сè рок, 
ка ко и му зи ка од дру ги вли ја
ни ја – џез и тех но. Со овие кон
цер ти, ре че тој, го до стиг ну ва ат 
вр вот. Кон цер ти те во ед но беа и 
нив но раз де лу ва ње со сце на та.

�  Не ми е кри во што пре ста ну-
ва ме со дејс тву ва ње то за тоа 
што тоа е при ро ден чин. Не-
што што до а ѓа са мо то по се-
бе – истак на Ар сов ски зе мај ќи 
се се бе си ка ко при мер де ка во 
из ми на ти те дветри го ди ни не 
на пи шал ни што но во.

За Ар сов ски кон цер ти те беа 
ед на мож ност на пуб ли ка та 
да ѝ по ну дат не што што ќе ѝ ја 
ис пол ни ду ша та пред но во го
диш ни те праз ни ци.

�  Му зи ка та сѐ уште по стои 
во нас, ме ѓу тоа ска ли ла та по 
кои се ка чу вав ме цел жи вот 
про стор но и вре мен ски се по-
тро ши ја, единс тве но оста наа 
ду хов ни те ска ли ла – ре че Ар
сов ски.

Ди му шев ски до да де де ка за вр
шу ва ат нив ни те кон церт ни на
ста пи, но не и нив на та му зи ка.

�   Сè што е зад нас и оста ну ва 
е му зи ка та. Ал бу ми, сним ки, 
кон цер ти, тур неи... тоа сè си 
стои. Се на де вам де ка му зи-
ка та што ја на пра вив ме ќе 
оста не ба рем уште 40 го ди-
ни, та ка што не ма лес но да се 
ос ло бо ди те од нас. Ќе ги не ма 
са мо кон цер ти те под име то 
„Леб и сол“, но од му зи ка не 
се отка жу вам, мо же би ко га ќе 
на пол нам 110 го ди ни – ре че 
Ди му шев ски.

На кон цер ти те гру па та бе ше 
при дру жу ва на од ор ке ста рот и 
хо рот на Ма ке дон ска та опе ра и 
ба лет. Бе ше изра бо те на спе ци

јал на про гра ма за ко ја вни ма тел
но беа од бра ни 15 ком по зи ции 
од це ли от пер и од на по сто е ње то 
на гру па та – од по че то кот на ка
ри е ра та при кра јот на 70ти те 
го ди ни сè до пос лед ни от ал бум. 

Во на ред на та го ди на кон церт ни
те на ста пи со „Леб и сол сим фо
ни“ ќе про дол жат во гра до ви те 
низ ре ги о нот. 

За вре ме на по сто е ње то, „Леб и 
сол“  има сни ме но 11 сту ди ски и 
че ти ри жи ви ал бу ми, ка ко и две 
синглпло чи, а нив ни те хи то ви, 
ка ко што се „Чук ни во др во“, 
„Као ка као“, „Скоп је“ и мно гу 
дру ги, ќе се пе ат од мно гу ид ни 
ге не ра ции.

Му зи ка та на „Леб и сол“ оста
ну ва не ра скин лив дел од жи
во тот на се кој што не ко гаш ја 
чул, му зи ка над вор од вре ме то, 
ве чен ам ба са дор на нај до бро то 
од Ма ке до ни ја. �
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БРЕНД КОНЦЕПТИ | ИКо НИ НА СТИ ЛоТ

Пишува |  Сотир Костов 

поп-ико на, сим бол на  
ар ти зам и се ксу ал ност

Мул ти ди мен зи о нал ни от ка ра ктер 
на брен дот нај до бро се об јас ну ва со 
неа. Таа е попико на, ико на на сти лот, 
сим бол на ар ти зам и се ксу ал ност, из
во нред на иде ја за бренд и не ви де на 
про во ка ци ја. Оди ме со ред. Ка ко мла
да би ла до бра уче нич ка, прив леч на 
ма жо ре тка и по пу лар на и ин те рес на 
„фал ба џи ка”. По за вр шу ва ње то на 
сред но то учи ли ште со го ле ма ам би
ци ја и не ви де на упор ност из гра ди ус
пеш на ка ри е ра. По се ду ва ра фи ни ран 
глас, смис ла за сце но гра фи ја и ко ре о
гра фи ја и из во нре ден сцен ски на стап. 
Со овие спо соб но сти и од ли ки и со 
умеш ност на го лем мар ке тингструч
њак, таа соз да де брендка ра ктер кој е 
се кси, се ксу а лен, сен зу а лен, стил ски, 
енер ги чен, по не ко гаш скан да ло зен, 
по сто ја но про во ка ти вен и во о би ча е но 
кон тро вер зен. Тоа е ви стин ска та Ма
до на. Ди ва на свет ска та му зич ка сце на. 
Ед на единс тве на, автен тич на и не по
втор ли ва. Зву кот е неј зи но то оруж је, 
ри та мот е по сто ја но во неа, а тем по то 
ја пра ви ди на мич на, све жа и мо бил на. 
Неј зи ни от тан цу вач ки пер фор манс на 
сце на та е автен ти чен, се ко гаш мо де
рен и впе чат лив. Ни ко го не го оста ва 
рам но ду шен. Неј зи на та бле ска ва му
зич ка ѕвез да блес на во 1983 го ди на 
со пр ви от ал бум, на ре чен ед но став но 
„Ма до на”. Прв го лем хит број еден на 
свет ски те му зич ки ли сти ѝ е пес на та 
„Like a Virgin”. Со овој хит таа се етаб ли
ра ше ка ко за вод ли ва же на со вен ча лен 
фу стан, оте ло тво ре ние на спро тив но
сти те „дев стве ност” и „раз врат ност” 
– фан та зи ја ко ја се ко ја де вој ка са ка 
да ја ос тва ри, а се кое мом че са ка да 
ја има. Уште то гаш фа но ви те поч наа 
да лу ду ва ат по неа, што ѝ по мог на 
сво јот бренд да го из гра ди врз сло
бо да на изра зу ва ње, пре кр шу ва ње на 
пра ви ла та и страс но вре ска ње за секс. 
Ма до на ка ко мо ќен бренд се де фи ни
ра ше и етаб ли ра ше во 1989 го ди на со 
ал бу мот „Like a Prayer”, кој пре диз ви
ка го ле ма вре ва кај обо жа ва те ли те. 
Тоа бе ше ал бум на си лен мар ке тинг и 
брендино ва ции. Ма до на на пра ви со јуз 
со „Пеп си“, па на тој на чин ја освои и 
пеп сиге не ра ци ја та. Оста на то то ве ќе 
е исто ри ја, му зич ка бај ка и отсо ну ван 
и ре а ли зи ран не ве ро ја тен сон.

Ос нов ни од ли ки на дол го веч но ста на 
брен дот Ма до на се мо ќта и умеш но ста 
за не ве ро јат ни транс фор ма ции. Ду ри и 
неј зи на та тур не ја во 2004 го ди на бе ше 
нас ло ве на „Тур не ја на  транс фор ма ци
ја та“ (Reinvention Tour). Таа ја за поч на 
ка ри е ра та со став кој мо же ме да го 

де фи ни ра ме ка ко „се га ни што не мо
же да ме спре чи...”, кој им од го ва ра ше 
на мла ди те де вој ки во тоа вре ме. Кон 
кра јот на 80ти те го ди ни на ми на ти
от век наг ла со кот бе ше на сло бо да та 
и не за вис но ста во са мо и зра зу ва ње то 
(пер и од на Vogye), а на по че то кот на 
90ти те го ди ни го шо ки ра ше све тот со 
истак ну ва ње на се ксу ал но ста и фан
та зи ја та (пер и од Erotica). При кра јот 
на 90ти те го ди ни ве ќе бе ше со сре до
то че на на сво ја та спи ри ту ал на стра на, 
при што изра зу ва ше ста во ви за му
дро ста, су е та та и са мо ис пол ну ва ње то 
(пер и од на Kabala). Без раз ли ка на тоа 
за кој пер и од се ра бо ти, таа се ко гаш 
бе ше кон крет на: ис пра ќа ше јас ни и 
впе чат ли ви по ра ки. До кол ку и де нес ја 
пог лед не ме Ма до на и ја слуш не ме неј
зи на та му зи ка, ќе кон ста ти ра ме де ка 

Ма до на е му зич ки ме га бренд за
чи нет со се ксу ал ност. При каз
на та за неа е кла си чен при мер 

за ус пеш но брен ди ра ње на лич но ста. 
Отка ко ја за поч на сво ја та ка ри е ра, 
про да вај ќи по ве ќе од 250 ми ли о ни 
ал бу ми, таа пра ве ше сè што е по треб
но за еден бренд да би де гло ба лен 
и ус пе шен: бе ше јас на, дос лед на и 
ед но став на. Јас на во тоа за што се 
за ла га ше, дос лед на во на чи нот на кој 
го со оп шту ва ше тоа и ед но став на во 
по ра ка та што ја ис пра ќа ше на сво и
те обо жа ва те ли и на це ла та свет ска 
јав ност. Се то тоа бе ше од лу чу вач ко 
за Ма до на да ста не го лем, јак и мо ќен 
му зич ки бренд. Но, таа не е са мо тоа. 

Ма до на... про во ка тив на иде ја што во о ду ше ву ва 
Мо же би најм но гу од сè таа е про во ка тив на иде ја што во о ду ше ву ва. Нес
пор но е тоа де ка таа е брендико на и прет ста ву ва сло бод на же на ко ја се 
бун ту ва про тив се ко ја фор ма, авто ри тет и ка ква би ло нор ма. Поз на та е 
по тоа што кон стант но смис лу ва не што но во и ин те рес но што ја пра ви 
по ве ќе од 30 го ди ни акту ел на на свет ска та му зич ка сце на. При каз ни те 
за неа и око лу неа се соз да ва ат се којд нев но и се ин те рес ни, про во ка тив
ни, а по не ко гаш и кон тро верз ни. Ма до на ка ко брендико на има иде ја. 
Таа ги ури ва во ста но ве ни те нор ми во оп штес тво то, се спро тив ста ву ва 
на кон вен ци о нал но то, им пр ко си на кон фор ми сти те и е бун тов ник кој 
со шо кант ни на ста пи пре диз ви ку ва вни ма ние, но и во о ду ше ву ва ње. 
Таа е пе јач ка, актер ка, тан чар ка и мод на ико на. Тоа се ре фе рен ци и те врз 
ос но ва на кои го гра ди сво јот иден ти тет. Ма до на кон стант но се ино ви
ра, оста ну ва акту ел на и че сто оди ду ри и пред вре ме то со на чи нот на 
сво и те на ста пи и му зич косцен ски умет нич ки пер фор ман си. Се ко гаш 
е ори ги нал на и по сто ја но акту ел на. При каз ни те око лу неа и за неа се 
соз да ва ат и се на до пол ну ва ат се којд нев но. Ток му по ра ди се то тоа неа ја 
по чи ту ва ат не кол ку ге не ра ции љу би те ли на му зи ка та, фил мот, мо да та, 
тан цот и умет но ста. Ка ко и да гле да ме и со што и да ме ри ме, Ма до на е 
попкра ли ца на све тот и веч на про во ка ци ја. Нај го ле ма кре а тор ка на 
сопс тве ни от стил, нај го ле ма мод на ико на и ико на на транс фор ма ци ја та 
во пос лед ни те 30 го ди ни. Таа е про мо тор на мод на сме са со е ди ну вај ќи 
ја ви со ка та мо да со ма сов ни те трен до ви. Неј зи на та жи вот на при каз на 
и неј зи ни от изг лед се во спро тив ност со со фи сти ци ра ни те уба ви ци. из
не на ду ва, теж нее кон по сто ја на про во ка ци ја, че сто ја шо ки ра јав но ста, 
но, ка ко што ре ков, се ко гаш е че кор пред си те. Ва жи за не пред вид ли ва 
и не над ми на та во ури ва ње то на си те та буа и мод ни пра ви ла, а, се пак, е 
сле де на и обо жа ва на од ми ли о ни же ни.  �

таа сè уште е се кси, и од но во и од но во 
ги ре де фи ни ра му зич ки те сти ло ви 
и вку со ви на пуб ли ка та. Пуб ли ка та 
и на та му ѝ се вос хи ту ва и вре ска по 
неа, неј зи на та му зи ка, на стап и  по 
изг ле дот. Без раз ли ка да ли Ма до на 
ја де фи ни ра ме ка ко ма те ри јал на де
вој ка, де ви ца, же навамп или ду хов на 
лич ност, таа е му зич ка су перѕ вез да со 
си лен ка ра ктер, пре поз нат лив иден
ти тет, изг лед што пле ни и на стап што 
во о ду ше ву ва. Ма до на и по на та му го 
ме ну ва сво јот изг лед тол ку че сто кол
ку и бо ја та на ко са та: од вал ка но ру са 
пре ку пла ти не сто ру са, пре зе мај ќи го 
ли кот на Мер лин Мо нро, до цр на ка ко 
сен зу ал на и за вод ли ва цр но мур на же
на. штом обо жа ва те ли те ќе по мис лат 
де ка ја раз бра ле, таа од но во се транс
фор ми ра и пре диз ви ку ва ин те рес и 
раз мис лу ва ње за неа до ни во на оп сед
на тост. Ко га ќе по мис лиш де ка е чес на 
се стра, таа ве ќе е се ксигреш ни ца. Но, 
се пак, за се во ова неј зи ни те обо жа
ва те ли на о ѓа ат раз би ра ње и на та му 
уште по ве ќе ја обо жа ва ат и сла ват. 
иа ко Ма до на одам на ја по ми на 40та та 
го ди на, а се га ве ќе и 50та та, таа очиг
лед но е во до бра мен тал на и фи зич ка 
кон ди ци ја. Чо век про сто да по мис ли 
де ка таа по се ду ва не кој та ен ели ксир 
за мла дост, све жи на и за ви тал ност.
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За да стиг не те до ко ја би ло ло ка ци ја 
во Па риз, ко ри сте те го ме тро то. Па-
риз е град што не мо же те да го за бо-
ра ви те, без раз ли ка да ли сте прв пат 
та му или, пак, два е сет ти

До че кај те 
ја Но ва та 
го ди на во 
Па риз

Град на свет ли на та, љу бо вта, кул
ту ра та, мо да та, тоа е Па риз. Ток му 
ов де се спо ју ва ат не бо то и зем ја та, 

ду ша та и ви но то, му зи ка та и кр сто су
ва ње то, тан го то и ро зи те…

Ло ци ран е на ре ка та Се на во се вер на 
Фран ци ја, во ср це то на ре ги о нот Па ри
се на. Па риз де нес е еден од свет ски те 
во деч ки биз нис и кул тур ни цен три, 
а не го во то вли ја ние во по ли ти ка та, 
обра зо ва ни е то, за ба ва та, мо да та, на
у ка та и умет но ста при до не су ва во 
не го ви от ста тус на еден од свет ски те 
гло бал ни гра до ви, за ед но со Лон дон, 
Њу јорк и со То кио. 

Го ле ми на та на град ско то по драч је е 
огра ни че на уште во 1860 го ди на и по
ра ди тоа Па риз е со кон стан тен број 
на на се ле ние од око лу 2.200.000 жи
те ли. Ме ѓу тоа, во по ши ро ко то град
ско ур ба но оп кру жу ва ње жи ве ат по
ве ќе од 12 ми ли о ни жи те ли, и со тоа 
овој ре ги он е еден од нај на се ле ни те 
ре ги о ни во Евро па, по ре ги о ни те око
лу Мос ква и Лон дон.

Гра дот е важ но сре ди ште на ин тер на
ци о нал ни от транс порт и дом на уни

вер зи те ти, спорт ски на ста ни, опе ра 
и му зеи, кои го пра ват нај по пу лар на 
ту ри стич ка де сти на ци ја во све тот, со 
го ди шен број од по ве ќе од 45 ми ли
о ни ту ри сти. Во Па риз се сме сте ни и 
мно гу ме ѓу на род ни ор га ни за ции, ка ко 
УНЕ СКО, Ор га ни за ци ја та за еко ном ска 
со ра бо тка и раз вој (OECD), Ме ѓу на род
на та ко мо ра за тр го ви ја (ICC).

Па риз отсе ко гаш бил де сти на ци ја на 
мно гу тр гов ци, сту ден ти, ре ли ги оз ни 
лу ѓе, но не го ви от ту ри зам во пра ва та 
смис ла на збо рот поч нал по из град ба
та на пр ва та же лез нич ка ста ни ца во 
1848 го ди на. Се пак, ед на од пр ви те 
атрак ции што го прив ле ку ва свет ско
то вни ма ние и е обе леж је на гра дот е 
Ај фе ло ва та ку ла. Таа, нај ве ро јат но, е 
нај по пу лар ни от и нај пре поз нат лив 
спо ме ник во све тот де нес. из гра де на 
е од Гу став Ај фел во 1889 го ди на и е 
ви со ка 317 ме три, а те жи 10,100 то ни. 
Ко га ќе се иска чи те до вр вот на ку ла та, 
ве че ка пре кра сен пог лед над Па риз, 
кој ни ко гаш не ма да го за бо ра ви те.

Најз на чај ни от му зеј, Лувр, чи ја што 
згра да пр вич но би ла крал ска па ла та, 
има по ве ќе од 6 ми ли о ни по се ти те ли 

го диш но. Тој е еден од нај го ле ми те и 
нај поз на ти му зеи, и дом на мно гу поз
на ти умет нич ки де ла вклу чу вај ќи ги 
сли ка та на Ле о нар до да Вин чи, Мо на 
Ли са, и ста ту а та Афро ди та од Ми лос. 
Лувр е нај по се те ни от и еден од нај
ста ри те му зеи и умет нич ки га ле рии 
во све тот. има дол га исто ри ја на умет
нич ки и исто ри ски де ла од ди на сти ја та 
Ка пе ти јан, па до де нес. Де ла та на Паб ло 
Пи ка со и на Ро дин мо же да се ви дат во 
Му зе јот „Пи ка со“ и во Му зе јот „Ро дин“.

Во Па риз има го ле ми опер ски ку ќи, 
ту ка, пред сè, тре ба да се спом не Опе ра 
Гар ние из гра де на во 19 век, ка ко и мо
дер на та Опе ра Ба стил ја. Те а три те тра
ди ци о нал но за зе ма ат зна чај но ме сто 
во кул ту ра та на Па риз, а тоа и де нес 
е слу чај. Не кои од глав ни те те а три во 
гра дот се Бо би но, те а три те Ма га дор и 
Ге теМон пар нез. Мно гу ми на од фран
цу ски те му зич ки ле ген ди сво ја та сла ва 
ја стек на ле во па ри ски те кон церт ни 
са ли, ка ко Едит Пјаф, Мо рис ше ва ли је, 
шарл Аз на вур...

Ка те дра ли те се дру га зна чај на атрак
ци ја. Ед на од нај поз на ти те ка те дра ли 
со 12 ми ли о ни по се ти те ли го диш но е 

Бо го ро дич на та цр ква или Нотр дам, 
што пре ве де но од фран цу ски зна чи 
„На ша та да ма”. Не за бо ра вај те да ги 
по се ти те Вер сај, Три ум фал на та ка пи ја, 
„Диз ни ленд“, но и да ужи ва те во ед но 
кр сто су ва ње по Се на. 

Доз во ле те си про ше тка без ни ка ков 
план низ вол шеб ни от Па риз. Мо же те 
да сед не те на не ко ја клу па во Ту и ле рес 
или Лу ксем бург.

Гра ди на та Ту и ле рес е соз да де на во 16 
век. Лу ксем бур шка та гра ди на, пак, е 
ја вен парк и е нај го ле ма во гра дот. Во 
бли зи на има и мно гу до бар, а не мно гу 
скап ре сто ран, со лет на те ра са, ка де 
што мо же да се ужи ва во уба ва та му зи
ка со ча ша до бро ви но. Од лич но ме сто 
за да се из бег не град ски от ме теж и да се 
ужи ва во пре крас на та при ро да се пар
ко ви те на Бу тес Ча у монт и на Мон чау, 
кои се кре а ции на Вто ра та им пе ри ја.

Ра на утрин ска про ше тка мо же да ве 
од ве де до отво ре ни от па зар за хра на 
на ули ца та Мо у фе тард. Ту ка хра на та 
се гле да со по чи ту ва ње и е на ре де на 
на ра фто ви те со нај го ле мо вни ма ние. 
Пр ви те се зон ски цре ши од Ро у си лон, 
све жо коз јо си ре ње од Ал пи те или, пак, 
не кои од по ве ќе то ви до ви ди ви шум ски 
пе чур ки, се ра бо ти кои не сме е те да не 
ги про ба те до кол ку го по се ти те овој 
па зар. Во Па риз не про пу штај те да про
ба те: кро а сан, ма ка ронс (со ма ли ни!), 
крем бру ле (фав!), киш (со ле на тор та), 
па тка во сос од пор то кал (наг ла су вај те 
до бро зго тве но ме со  bien cuit!), па ла
чин ка, топ ло чо ко ла до, нај вкус но то е 
во „Ан же ли на“ во бли зи на на Лувр и 
чи ни око лу осум евра.

До кол ку има те вре ме, по се те те го и 
нај го ле мо то ки но во Па риз, Гранд рекс, 
со 2.800 се ди шта. До кол ку са ка те да 
би де те дел од ноќ ни от жи вот во Па риз, 
тре ба да зна е те де ка по го ле ми от дел 
се од ви ва во клу бо ви те ка ко Le Queen, 
L’Etoile, Le Cab. А, уште од 1889 го ди на 
до де нес во Му лен Руж се при ка жу ва ат 
ек стра ва гант ни на ста пи пред пуб ли ка 
ко ја до а ѓа од се ка де во све тот.

За да стиг не те до ко ја би ло ло ка ци ја 
во Па риз, ко ри сте те го ме тро то. Па риз 
е град кој не мо же те да го за бо ра ви те, 
без раз ли ка да ли сте прв пат та му или, 
пак, два е сет ти.

Ако ток му гра дот на свет ли на та е ме
сто то кое би го по се ти ле за Но ва го
ди на, тре ба да зна е те де ка аген ци и те 
ну дат фа ми ли јар ни па ке ти со ави он
ско па ту ва ње во хо тел со три ѕвез ди и 
по се та на „Диз ни ленд“ за 669 евра со 
пла те на кар та за за бав ни от парк и бесп
лат но сме сту ва ње за де те до 12 го ди ни.

Оста на ти те па ке ти се за по ли це со 
це на од 199 до 245 евра за че ти ри де
на, при што е вклу че но ор га ни зи ра но 
разг ле ду ва ње на гра дот и поз на чај
ни те ме ста со про гра ма за се кој ден 
по е ди неч но. Во це на та на па ке тот е 
вклу че но: ави он ски пре воз на ре ла ци
ја Скоп је – Па риз – Скоп је, ае ро дром
ски та кси и сме сту ва ње во хо тел со 
три ѕвез дич ки на ба за 3 но ќе ва ња со 
по ја док. це на та за ви си од мо мен тал
но рас по лож ли ви те ме ста на ави о
ком па ни ја та и на хо те ли те. �
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Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Адриjан ван дер Флиер е Холанганец, кој во Македонија живее веќе 
25 години. Одушевен од убавините на земјата, љубезниот народ и 
од можноста за просперитет и за квалитетен живот, тој решава да 
се пресели од земјата на цвеќето и да живее овде. Неговиот дом 
е во Кучково, Ливада. Таму, како што открива за „Република“, има 
изградено своја куќа од камења во стар македонски стил. Посетил 
многу места во земјава, а за македонските планини вели дека се 
вистински бисер на Македонија. Негова желба е да инвестира во 
селски туризам и до крајот на својот живот да остане да живее овде

�  Кога првпат дојдовте во Македо-
нија? 
ВАН ДеР фЛИеР: За Македонија знам 
уште од шеесеттите години, кога заед
но со мојата фамилија бев на одмор во 
Задар и таму запознав група девојки 
од Кавадарци, Македонија. Една од 
девојките беше многу убава и интерес
на додека разговаравме, поради што 
подоцна станавме добри пријатели и 

кучково е во моето 
срце, моj дом

СТРАНцИ Во МАКеДоНИЈА

го задржавме нашиот контакт. Во 1981 
година ја посетив Македонија првпат, 
поради инвестиција во бизнис со ме
бел. Од 1988 година до 1991 година го 
имав посетено Скопје повеќе пати. Во 
1991 година, со распадот на Југосла
вија и со соборувањето на комунис
тичкиот режим, решив да се преселам 
во Скопје и во декември 1991 година, 
дефинитивно, се преселив во Скопје. 
Видов просперитет, нови промени и 
можности за убав и квалитетен живот.

�  Доаѓате од земја што има различна 
култура, различни навики и пои-
наква традиција од македонската. 
Како се приспособивте на начинот 
на живот овде?
ВАН ДеР фЛИеР: Воопшто не ми беше 
тешко. цел живот патувам поради 
деловни обврски. Секогаш уживав 
да склучувам бизнис со ориентални 
партнери, а Македонија е портата кон 
ориентот, и тука пристапот е повеќе 
ориентиран кон создавање, а не само 
кон материјалното, како во Западна 

Европа. Не знам зошто, но јас никогаш 
не се почувствував како странец овде, 
мислам дека многу брзо се адаптирав. 
Според мене Македонците имаат по
голем проблем со мене, отколку јас со 
нив. Јас сум типичен Холанѓанец, јасен 
во моето размислување, сѐ кажувам 
јасно и кога сакам, мразам коруптив
ност и непотизам. Ретко ја држам ус
тата затворена.

�  Што мислите? Дали Македонецот 
подава рака кога му е потребна по-
мош на човек што доаѓа од друга 
држава?
ВАН ДеР фЛИеР: Јас мислам дека тоа 
е најголемиот квалитет на македон
скиот народ. Секогаш безусловно нуди 
помош кога е потребна. Јас имав голе
ма помош, посебно во првите десет 
години од мојот живот овде. 

�  Сте ја истражиле ли Македонија?
ВАН ДеР фЛИеР: Го имам посетено 
речиси секој агол во Македонија во 

последниве 25 години. Од пред една 
година со сопругата и со моите две 
кучиња живеам во Кучково, Ливада. 
Таму изградив нова куќа од камења 
во стар македонски стил. Живеам на 
700 метри надморска височина, во 
место со совршен чист воздух. Еднаш 
во неделата одам во Скопје. Редов
но секое утро правам пријатни про
шетки со мојата сопруга во убавиот 
регион околу Кучково. и, секако, ги 
завршувам моите обврски во гради
ната и во домот.

�  Што мислите, кои се најубавите 
места што треба да се посетат во 
Македонија?
ВАН ДеР фЛИеР: Скопје е сега многу 
интересно за посета, посебно со но
виот изглед на градот. Ти дава моти
вација да дознаеш нешто повеќе за 
историјата на земјата. Многу ми се 
допаѓа. Охрид, исто така, многу ми се 
допаѓа. Но ако живеете овде треба да 
се потрудите да видите колку што мо
жете повеќе. Малите планински села 
на истокот и на западот, регионот меѓу 
Кратово и Свети Николе. Кратово како 
архитектонски белег на Балканот е 
многу интересен град. Во централна 
Македонија планините се апсолутен 
бисер на природата.

�  Дали Ви се допаѓа македонската 
традиционална кујна?
ВАН ДеР фЛИеР: Македонската 
храна е одлична. Мојата сопруга е 
специјалист во приготвување тур
литава и чорба и, секако, на неколку 
традиционални македонски слатки. 
Моето хоби е готвењето. Многу ја са
кам италјанската кујна, кинескоин

Со пријателите 
од Ротари

Со сопругата 
Јасминка

Со вработените 
за Нова година 

донезиската. Во зима многу сакам на 
моите пријатели од Македонија да им 
приготвувам и холандски специјали
тети, ги обожуваат.

�  Ви недостига ли Вашата родна 
земја?
ВАН ДеР фЛИеР: Не. Моето срце е во 
Кучково. Кога сум во Холандија таму 
сум со моите тројца синови и пет вну
ци, тогаш чувствувам дека сѐ е мое, но 
не и мој дом. Мојот дом е Македонија и 
по три дена поминати надвор од оваа 
земја јас сакам да се вратам дома.

�  Кои се Вашите планови, останувате 
ли да живеете во Македонија?
ВАН ДеР фЛИеР: имам идеја за сел
ски туризам; би сакал да купaм стари 
руинирани и напуштени селски куќи 
и да ги реконструирам во истиот стил 
и да се користат како хотели за стран
ски туристи. Да купиме куќи заедно 
со инвеститор и да ги вклучиме и 
сопствениците на куќите, па и тие да 
добијат профит, а можеби и работа во 
хотелот. Работам на тоа да се направи 
целосна презентација за инвестито
рите. Ќе останам во Македонија до 
мојата смрт. �

Семејната куќа 
во Кучково
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грАдинАдом

Kала е рас те ние што по тек ну ва 
од мо чур ли ви те по драч ја на 
Афри ка, ка де што рас те ка

ко са мо ник на то рас те ние, ре чи си 
ка ко пле вел. Ме ѓу тоа, по сто јат и 
ви до ви што по тек ну ва ат од цен
трал на и од јуж на Евро па. 

Во Гер ма ни ја е поз на та ка ко зми
ски ко рен, спо ред пре да ни ја та за 
оби ди за ле ку ва ње од убод на зми
ја. Мо же да се одг ле ду ва ка ко соб но 
рас те ние во са кси ја или ка ко рас
те ние за ре жан цвет.

Таа е мно гу го диш но рас те ние што 
фор ми ра ко ре ни или гру тка. Кај 
са кси ски те кул ту ри цве то нос ни
те стеб ла од вај до стиг ну ва ат 50 
сан ти ме три. Тем пе ра ту ра што им е 
по треб на е од 18 до 20 цел зи у со ви 
сте пе ни во текот на де нот, а во те
кот на но ќта најм но гу им од го ва ра 
тем пе ра ту ра од 13 сте пе ни.

Би деј ќи е бар ско рас те ние, во те кот 
на це ла та ве ге та ци ја има по тре ба 
од обил но по ле ва ње. До кол ку се 
на ма ли по ле ва ње то и поч ва та ба
рем мал ку се ису ши, рас те ни е то ја 
пре ки ну ва ве ге та ци ја та. Ка ла та ба
ра поч ва што ја за др жу ва вла га та, 
бо га та со хран ли ви ма те рии и со 
те жок ме ха нич ки со став. �
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КА ЛА, ОТ МЕ НОСТ  
ВО ДО МОТ

Ако е скр ше но, 
не е уни ште но

Скр ше на та ваз на, ста ри от 
ѕид, ски на ти те фар мер ки, 
дуп ка та во тро се дот – се во 

ова мо же да се пре тво ри во умет
ност ме сто во ѓу бре. За до волс
тво то е двој но – за ште ду ва те и 
оста ва те свој бе лег врз ра бо ти те 
кои се про из вод на ма сов но то 
про из водс тво. Ед но е си гур но, 
ве ќе ни ту еден тро сед не е ист 
ка ко ва ши от, ѕи дот мо же да по
че ка за ва ро су ва ње до про лет, 
фар мер ки те ќе истур ка ат уште 
ед на се зо на, а но ви те чев ли ќе 
би дат уште по но ви.
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Правила за 
празнично 
облекување

ТРеНД

на вас останува да одберете што ќе облечете, 
но ние ви нудиме насоки што ќе ви ја олеснат 
маката поврзана со празничното облекување
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Јакна
Вкупниот изглед може да го збо
гатите со јакна или капут. Тие ќе 
го збогатат вашиот новогоди
шен изглед и ќе ве стоплат.

Комбинезон место фустан
Комбинезонот е многу повпечатлив од фустанот. Може да бидете 
сигурни дека сите ќе ја забележат кај вас оваа мала замена на 
модните тези.

Сандали место чевли
Ако на местото на кое ќе ја сла
вите новогодишната ноќ ќе оди
те со автомобил и не планирате 
да излегувате надвор, тогаш 
слободно може да експеримен
тирате. Класичните салонки и 
чизми, кои на новогодишната 
забава ќе ги носи секоја девојка, 
не мора да бидат ваш избор. Ако 
сакате да оставите впечаток, то
гаш вистинскиот избор се секси 
сандали со каивче.

Доминација на боја
Еден трик за впечатлив изглед: 
облечете се во една боја од глава 
до петици.

Омилени обувки
Можеби ова е вистинско време 

за купување нови чевли, се 
разбира такви со кои ќе можете 

да играте цела вечер.

Разликувајте се од другите
Од кутијата за накит извадете ги 
обетките и ѓерданот што ги чувате 
за посебна пригода. Ова е нивната ноќ.

Не заборавајте на 
удобноста
Ниту еден фустан нема да изгле
да доволно добро ако ви го ис
такнува стомакот или, пак, ако ве 
стега. Ако се чувствувате добро, 
и ќе изгледате добро.

Многу светки
Никогаш не можете да 
претерате со материјали 
со светки, но можете да 
претерате со мешање на 
боите. црна, сребрена, 
сина и зелена боја во 
светкава варијанта се 
полн погодок.
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в ре мен ски те ус ло ви во Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја не доз во лу ва ат мно гу 
че сто да се из ле гу ва над вор за да 

се спор ту ва или ре кре и ра, па за тоа за 
овој пер и од од го ди на та ви пре по ра-
чу ва ме да се ре кре и ра те во за тво рен и 
за топ лен про стор за ед но со при ја те ли те, 
при што, се пак, ќе би де те и среќ ни и 
фи зич ки актив ни.

Се кој имал мож ност да се оби де да игра 
пи ка до. Од нај ма ла во зраст де ца та до би-
ва ат на по да рок пи ка до и се оби ду ва ат 
да по го дат во цел та.

Пи ка до то е игра или спорт ска дис цип ли-
на во ко ја по ве ќе нат пре ва ру ва чи га ѓа ат 
со ма ли стрел ки кон круж на таб ла, ко ја е 
по де ле на на по ве ќе де ло ви, а се кој дел 
но си одре ден број по е ни.

Пи ка до то е игра за ре кре а ци ја, но и про-
фе си о на лен спорт. Нај до бар играч во 
све тот на си те вре ми ња е Фил Теј лор, со 
ду ри 16 ти ту ли свет ски шам пи он.

Стан дард на та цел на пи ка до то е со 
го ле ми на на ди ја ме тар од 45,1 сан-
ти ме тар, се на о ѓа на 2,37 ме три од-
да ле че ност од нат пре ва ру ва чот и е 
обе се на на ѕид на ви си на од 1,73 ме-
три од по дот до цен та рот на цел та. Ова 
се клуч ни те и најз на чај ни пра ви ла на 
игра та пи ка до.

Ори ги нал на та под ло га или таб ла та на 
пи ка до то во круж на фор ма по ра но би-
ла изра бо ту ва на од нај раз лич ни стру-
го ти ни од др во по ме ша ни со мор ска 
пе на, до де ка се га нај про фе си о нал ни-
те и нај до бри таб ли се изра бо ту ва ат 
од пал ми ни ли сто ви.

Ед ни от крај на стрел ка та со ко ја се 
фр ла кон цел та е за ши лен и че ли-
чен, а на дру ги от крај има пер о, 
кое слу жи за ае ро ди на мич на ста-
би ли за ци ја на ле тот на стрел ка та. 
Про фе си о нал ни те игра чи при 
фр ла ње на стрел ка та до да ва ат 
и ро та ци ја по на долж на та оска 
за ра ди ста бил ност на ле тот.

Пра ви ла та се ед но став ни и се со-
сто јат од не кол ку сег мен ти. Игра-
чи те на из ме нич но фр ла ат по три 
стрел ки и ги со би ра ат по е ни те. 
Цел та е се кој играч да го до ве де 
сво јот ре зул тат до ну ла. По чет-

на та број ка се ме ну ва во за вис ност од до го во-
рот да ли ќе се игра од 301 или од 501, па до 
ну ла. Пос лед но то фр ла ње ко га тре ба да се 
стиг не до ну ла тре ба да би де двој на број ка, 
од нос но по го де но то по ле да се мно жи со 
два. Та кви по ли ња има ат си те број ки од 1 
до 20, и си те тие мо же да се мно жат со два 
или со три. Цен та рот е по де лен на две број ки, 

по го ле ми от круг но си 25, а нај ма ли от обо ен 
со цр ве но но си 50 по е ни.

Во по но во вре ме сè по ве ќе се игра еле ктрон-
ско пи ка до кај кое стре ли те се со пла сти чен 
врв, а бо до ви те на игра чи те се прес ме ту ва ат 
авто мат ски. 
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О свен де ле ње то на прав
да та на ра ко мет ни те те
ре ни во до маш но то пр

венс тво, тие со го ди ни су дат и 
во СЕ ХАли га та, и во Ли га та на 
шам пи о ни те, и на по го ле ми те 
ин тер на ци о нал ни тур ни ри.

Во ин терв ју за „Ре пуб ли ка“ тие 
откри ја по ве ќе за оваа пре стиж
на ти ту ла, за тоа ка ко ја одр жу
ва ат фор ма та, кол ку е те шко 
да ѝ се су ди на европ ска та ра
ко мет на ели та, но и кои се нај
те шки те нат пре ва ри на кои ја 
де ле ле прав да та.

НИ Ко ЛоВ: Јас ка ко су ди ја ра бо там 
не ка де око лу 25 го ди ни. Не ма ме до
се га ни ка ков пре кин во ра бо та та, а 
мо же ме и да се по фа ли ме де ка се ко ја 
го ди на сме дел од европ ски те и од 
свет ски те го ле ми нат пре ва ру ва ња 
и два па ти има ме су де но и на Олим
пи ски игри.

 Кој е нај те шки от меч што сте го 
су де ле или нат пре вар што ви оста-
нал во се ќа ва ње?

НА чеВ СКИ: Се ко гаш се по тсе ту ва
ме и по ле ми зи ра ме со ко ле ги те кои 
се нај те шки те ме че ви и кои ни оста
ви ле нај го лем впе ча ток. Јас на ова 
пра ша ње се ко гаш ве лам де ка тоа се 
нат пре ва ри те што ги има ме су де но во 
ту ни ско то пр венс тво. Та му су дев ме 
45 го ди ни по ред и тоа важ ни нат
пре ва ри, ка ко фи на ле на куп, фи на ле 
на ли га. За ме не тие нат пре ва ри би ле 
нај те шки во ка ри е ра та. Та му по стои 
та ков при ти сок, та ква пуб ли ка и та
кво на ви ва ње за кои мо жам да ка жам 
де ка, мо же би, са мо тие се по сил ни од 
Ма ке до ни ја. На е ле ктри зи ра но и нап
на то се сла би збо ро ви за да се опи ше 
тоа што се слу чу ва та му. Тоа мо же 
са мо да се до жи вее.

НИ Ко ЛоВ: Ту ни ско то пр венс тво е на
ви сти на же сто ко, но мо ра да се истак
не и на ше то дер би Ме та лург  Вар дар. 
Та кво дер би мис лам де ка не ма ни во 
Бун десли га та ни во шпан ска та ли га. 
Се га и во СЕ ХАли га та има го лем ква
ли тет, ме ѓу тоа ма ке дон ско то дер би 
и во од нос на на ви ва чи и во од нос 
на ква ли тет на ви сти на от скок ну ва.

 освен фи зич ка та под го то вка ко ја 
е не оп ход на, на кој на чин ги усо вр-
шу ва те ар би траж ни те тех ни ки? Да-
ли ана ли зи ра те нат пре ва ри, дру ги 
суд ски двој ки...?

НА чеВ СКИ: и ние, ка ко и спор ти сти
те, мо ра ме да ја одр жу ва ме фи зич ка та 
под го то вка на нај ви со ко ни во. Три па
ти го диш но има ме по ла га ња, тоа се 
фи зич ки те сто ви, пис ме ни те сто ви, 
ви де о те сто ви, а во те кот на це ла та 
го ди ни се одр жу ва ат и до ста пре да ва
ња и се ми на ри на кои при сус тву ва ме. 
Та ка и ние са ми те гле да ме да се на до
гра ди ме. Пред европ ски те и свет ски те 
пр венс тва ра бо ти ме ви де о а на ли зи, а 
пред тие го ле ми нат пре ва ру ва ња има 

и фи зич ки те сто ви, кои до кол ку не 
ги по ло жиш, не ма да те има ни ка де. 
По се кој нат пре вар се ана ли зи ра ат 
су де ње то и од лу ки те. Ги гле да ме и 
ко ле ги те и на ша та ар би тра жа, а ко га 
се гле даш од стра на е по и на ку откол
ку ко га си во по ле.

НИ Ко ЛоВ: Под го то вки те мо ра да 
тра ат во те кот на це ла та го ди на ко
га се од ви ва ат фи зич ки те под го то вки, 
кои се до пол ну ва ат со су де ње то нат
пре ва ри. Се га тех но ло ги ја та е тол ку 
на пред на што се кој мо мент од нат
пре ва рот е сни мен и се ко ја гре шка се 
гле да, та ка што не ма ве ќе слу чај но сти 
и им про ви за ции, а гре шки те се све
де ни на ми ни мум.

 Ка кво е чув ство то да се би де по-
крај го ле ми ѕвез ди се ко ја не де ла, 
но и да се би де авто ри тет на те ре-
нот по крај нив?

НА чеВ СКИ: На 90 про цен ти од ра ко
мет ни те ѕвез ди им има ме су де но од 
нај ма ли но зе, од ка дет ска, пи о нер ска 
ка те го ри ја, па сѐ до денде нес. Се поз
на ва ме до бро и тие нѐ поз на ва ат нас, 
а авто ри те тот го има ме соз да де но со 
го ди ни те, та ка што за нас е мно гу по
лес но се га да се спра ви ме со нив. Го 
зна ат на ши от стил на су де ње и зна ат 
што е доз во ле но, а што не е.

НИ Ко ЛоВ: За нас си те ве лат де ка сме 
ед ни од нај ри го роз ни те су дии и не 
доз во лу ва ме ни ка кви при го во ри од 
стра на на тре не ри и на игра чи. Но, 

за тоа да го по стиг неш, мо ра да си 
ква ли те тен во су де ње то и бес пре
кор но да ја де лиш прав да та за да ја 
стек неш до вер ба та кај игра чи те. Од 
де неш на глед на точ ка, не ма ме ни ка
ков проб лем со тие ра бо ти и си те нѐ 
по чи ту ва ат и це нат.

 До бро сте за поз на е ни со со стој ба-
та во ма ке дон ски от ра ко мет. Кое е 
ва ше то мис ле ње, во кој пра вец се 
дви жи раз во јот на до маш ни те ли ги?

НА чеВ СКИ: Жен ска та ли га е во стаг
на ци ја не са мо во Ма ке до ни ја, ту ку во 
це ли от ре ги он. Ток му по ра ди тоа, оваа 
го ди на бе ше по кре на та ини ци ја ти ва 
за Бал кан ска ли га, ко ја би тре ба ло да 
функ ци о ни ра во тур нир ски си стем со 
„фајнл фор“. За ма шка та ли га мо же да 
се ка же де ка овие две го ди ни бе ле жи 
го ле ми по до бру ва ња. Освен Ме та лург 
и Вар дар, има ме од лич ни еки пи и тоа 
Охрид, Пе ли стер, Бо рец, Еу ро фарм, 
Про лет... има ме мо же би и нај до бра 
ли га од си те во по ра неш ни те ју гос
ло вен ски ре пуб ли ки. Срп ска та е на 
ед но не за вид но ни во, ни ко гаш не ма ле 
пос ла ба ра ко мет на ли га, цр на Го ра и 
Бос на, исто та ка, се сла би со ква ли тет.

НИ Ко ЛоВ: По по дол ги го ди ни се на
пра ви ед но ква ли тет но пр венс тво, во 
кое кон ку рент но ста е го ле ма иа ко 
во пле јо фот се изд во ју ва ат Вар дар 
и Ме та лург. Ме ѓу тоа, дру ги те еки пи 
се рам но прав ни во ква ли тет и тоа го 
пра ви до маш но то пр венс тво да би де 
воз буд ли во. 

спорт интерВjу

Сме срет на ле са мо ед на пуб ли ка по же сто ка од ма ке дон ска та
МА КЕ ДОН СКА ТА СУ Ди СКА ДВОЈ КА НА чеВ СКИ - НИ Ко ЛоВ ПРОГ ЛА СЕ НА ЗА НАЈ ДОБ РА ВО СВЕ ТОТ

Разговараше | Горан Зивчевски
Фото | Александар Ивановски  Прог ла се ни сте за нај до бра ра ко мет-

на су ди ска двој ка во све тот од ИХф на 
го ди неш ни ов из бор. Ка же те ни не што 
по ве ќе за ор га ни за ци ја та и за гла са-
ње то за ова приз на ние?

НА чеВ СКИ: из бо рот за нај до бри су дии 
е ор га ни зи ран од иХФ, при што гла са ат 
око лу 40 но ви на ри од це ли от свет. Во из
бо рот учес тву ва ат спорт ски ра бот ни ци 
и ра ко мет ни тре не ри, a има и гла са ње од 
гле да чи. По тоа си те тие ре зул та ти се бо
ду ва ат и су ми ра ат. По го ле мо приз на ние 
не ма, и за нас и за Ма ке до ни ја. До се га 
има ше из бо ри на игра чи, на тре не ри, 
но ова е прв офи ци ја лен из бор на су дии. 
Тоа му да ва уште по го ле мо зна че ње на 
ова приз на ние.

НИ Ко ЛоВ: Ова е гла са ње на свет
ско ни во. Пр во струч но жи ри, кое 
го со чи ну ва ат тре не ри, но ви на ри и 
спорт ски ра бот ни ци, пред ла га шест 
двој ки су дии од све тот. Се гла са две 
не де ли и со бо до ви те од гла са чи те 
бев ме на пр во ме сто, имав ме ре чи си 
двој но по ве ќе од вто ра та су ди ска 
двој ка. По тоа тие гла со ви се пре тво
ра ат во бо до ви и се со би ра ат со гла
со ви те на но ви на ри те на кои иХФ 
им да ла пра во на глас. Со вкуп ни от 
број гла со ви од но ви на ри те и од гле
да чи те го осво ив ме пр во то ме сто за 
нај до бра су ди ска двој ка во све тот.

 Да ли ова приз на ние ќе го зго ле-
ми при ти со кот врз вас би деј ќи, 
ка ко нај до бри, би тре ба ло да ја 
оправ да те ти ту ла та?

НА чеВ СКИ: При ти со кот над су ди и
те се ко гаш е го лем, не са мо по ра ди 
фа ктот што се га но си ме одре де на 
ти ту ла. Ние по сто ја но се стре ми ме да 
би де ме по до бри, а се га ќе мо ра ме и да 
го од бра ни ме тоа. Јас уште ко га поч
нав ка ко су ди ја мо рав сѐ да оправ дам 
за тоа што мо јот та тко е прв чо век на 
Су ди ска та фе де ра ци ја на Евро па. За 
да се по ка жеш и до ка жеш де ка на ви
сти на си нај до бар, мо раш се ко гаш да 
се тру диш да би деш ба рем два па ти 
по до бар од нај до бри те.

НИ Ко ЛоВ: Оваа ти ту ла кај нас не
ма да про ме ни ни што би деј ќи ние 
тоа што го ра бо ти ме, го пра ви ме на 
нај ви со ко ни во ве ќе со го ди ни. Са мо 
ќе се тру ди ме да го за др жи ме кон ти
ну и те тот и мис лам де ка и во ид ни на 
ќе су ди ме на нај ви со ко мож но ни во.

 Кол ку вре ме функ ци о ни ра те ка-
ко су ди ска двој ка?

НА чеВ СКИ: Се зна е ме цел жи вот, 
а мо јот та тко и та тко му на Сла ве 
су де ле за ед но во ју гос ло вен ска та 
ли га. Отко га па ме ти ме за се бе, сме 
би ле све до ци на без број ра ко мет
ни нат пре ва ри. По тоа јас поч нав да 
играм ра ко мет, играв и со брат му 
на Сла ве. Не ка де 199495 го ди на 
поч нав ка ко су ди ја, а во 2005 го ди на 
ста нав ме ме ѓу на род ни ЕХФ су дии. а 
на ред на та го ди на и иХФ. До денде
нес има ме ма кси ма лен кон ти ну и тет. 
Зна чи, ка ко су ди ска двој ка функ ци
о ни ра ме око лу 22 го ди ни.

Ма ке дон ски те ра ко мет ни су дии Ѓор ѓи 
На чев ски и Сла ве Ни ко лов ми на та та 

не де ла до би ја ла ска во приз на ние од 
Свет ска та ра ко мет на фе де ра ци ја 

(ИХФ) со тоа што беа прог ла се ни за 
нај до бра су ди ска двој ка 

на све тот
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– Жено јас сум главен! 
– што рече?! 
– Гладен жено, гладен..

 Пијан битолчанец се 
враќа дома и жената го 
чека:

– Знајш колку е сато?
– Дванајсе без пет.
– Седум сабајле е, матуф!
– Дванајсе без пет колку е а?

– што ќе се напиеш? 
– имам дечко!
– Девојко јас сум 

келнерот.

�  23 де кем ври 1906 година
 Во селото Русиново, Беровско, 

во крвавата битка апостолот на 
македонската слобода Даме Гру-
ев, ја најде својата херојска смрт. 
Следниот ден турските воени влас-
ти наредиле убиените да се кренат 
од местото на погубувањето и да 
бидат погребани. Селаните ги 
погребале Даме Груев, Сандо Ки-
танов, Ѓорѓи Карчов во еден гроб 
кај русинската црква.

�  24 де кем ври 1974 година
 Во Велес е основан аматерскиот 

драмски театар „Јордан Хаџи Кон-
стантинов-Џинот“.

�  25 де кем ври 1903 година
 Во Софија излезе книгата „За ма-

кедонцките работи“ од македон-
скиот револуционер, публицист и 
лингвист Крсте Петков Мисирков. 
Во неа Мисирков ја истакнува и ја 
заштитува националната индиви-
дуалност на македонскиот народ 
и неговото право на самостоен 
културен и национален развој. 
На едно место во книгата пишу-
ва: „Македонците, како посебен 
словенски народ, што низ вековите 
ја делел судбината заедно со со-
седните словенски и несловенски 
народи, си имаат сопствена нацио-
нална историја и култура“.

�  25 де кем ври 1943 година
 Министерството за надворешни 

работи на Велика Британија во 
Втората светска војна му испрати 
телеграма на премиерот Винстон 
Черчил, во која пишува: „Нашата 
политика мора да се потпре на 
фактот — партизаните ќе завла-
деат во Југославија. Тие се за 
нас, од воен аспект, од голема 
корист и мораме да им дадеме 
полна поддршка. Воените причи-
ни се поважни од политичките...“. 
Меѓутоа, ова нема да важи за ма-
кедонските партизани од ДАГ во 
Егејска Македонија, кои подоцна 
ќе бидат гонети.

�  26 де кем ври 1942 година
 Во околината на Кардица, Грција, 

е извршена смртната пресуда на 
шестемина македонски првоборци 
и комунисти: Ристо Андриовски, 
Живко Кенков, Наум Москов, Стасо 
Скивински, Наум Журков и Кољо 
Шекров. На овие револуционери 
им беше судено во Атина, на 12 
декември 1942 година.

ВремеПлоВ

д в о г л е д
СДСМ ГО ПРИЗНА ПОРАЗОТ  

НА ИЗБОРИТЕ

Лидерот на СДСМ Зоран Заев 
денеска одржа вонредна 
пресконференција на која 

им честиташе на граѓаните на 
Република Македонија за демо
кратските и фер избори на кои 
победи ВМРОДПМНЕ со пред
ност од речиси 20 илјади гласа. 

� Денеска Македонија гласаше 
и денеска Македонија победи. 
На овие избори граѓаните изле-
гоа масовно и ја дадоа својата 
поддршка. огромен дел од нив 
гласаа за нас и тоа ќе ни прет-
ставува мотив и чест да рабо-
тиме за интересот на сите овие 
луѓе, кои ни ја дадоа довербата. 
Ќе бидеме достоинствена опо-
зиција, која ќе биде коректор 
на власта, а во првата наредна 
околност, на првите наредни 
избори, сигурни сме дека ќе нè 
поддржат уште повеќе граѓани 
и ќе ни ја дадат довербата да ја 
водиме државата  изјави Заев 
на куково лето.

Според него, клучот за големиот 
одѕив и одличниот резултат на 
СДСМ била програмата и пози
тивната кампања.

� СДСМ одамна, уште од првиот 
ден по минатите избори што 
ги загубивме со 200.000 гласа 
разлика, и тоа мора да си при-
знаеме - заслужено, почна да 
работи на својата понуда. Како 
што знаете, ја промовиравме 

нашата програма, ви ја презен-
тиравме со години, на терен, 
меѓу вас, на прес-конференции 
објавувавме големи проекти 
што ќе ги преземеме, а и ги 
пофаливме проектите на оваа 
влада што се добри и кои ќе 
ги продолжиме, бидејќи што е 
добро треба да се пофали  рече 
Заев никогаш.

� Воедно, сакам да им честитам 
на сите македонски граѓани, 
особено на тие што решија да го 
поддржат ВМРо-ДПМНе во мал-
ку поголем број отколку нас, 
дека ова е заедничка држава 
и заеднички ќе продолжиме да 
работиме на нашите интереси, 
како и досега. Ќе останеме обе-
динети околу името, јазикот и 
националните интереси  дода
де Заев ако се лажеме.

Тој му ја честиташе победата на 
Никола Груевски и му вети под
дршка за одбраната на нацио
налните интереси, како и фер и 
достоинствена политичка битка 
до наредната средба на избори за 
четири години.�

Кромиди Запад

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

општеството. Секоја сличност со 
вистинските луѓе и институции е 

случајна.

Зошто на сред живот 
нема реклами, да  
одмориш од сите  
глупости на 5 минути?

Кoлку љубoв имa вo 
еднo вoл, ѓубре, стoкo, 
идиoт, свињo, кoњ?

И јас ќе се откажам 
од новогодишната 
прослава. Парите ќе ги 
пренаменам за плаќање 
сметки и лекови.

Треба да направат  
Шазам за распозна-
вање на роднини на 
свадби.

Човек се брука додека 
е жив.
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80_%E2%80%9E%D0%88%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D1%9F%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%E2%80%93_%D0%8F%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%E2%80%9C
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80_%E2%80%9E%D0%88%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D1%9F%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%E2%80%93_%D0%8F%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%E2%80%9C
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%90%D0%93
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BE_%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BE_%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC_%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%99%D0%BE_%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%99%D0%BE_%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/1942


# 800 гр ком пи ри

# 100 гр сла ни на

# 1 чеш не лук

# 40 гр пу тер

# 2 ла жи ци браш но

# 250-300 мл мле ко

# 100 гр ки се ла пав ла ка

# мал ку ко пар

# мал ку маг до нос

# сол 

# црн пи пер

# Ком пи ри те из лу пе те ги и сва ре те ги.

# Сла ни на та сит но исеч кај те ја и за пр же те ја на пу те
рот, за ед но со лук че то. из ва де те ја од са дот и трг не
те ја на стра на.

# Во мас но ти ја та во ко ја се пр же ше сла ни на та до дај
те го браш но то, про пр же те го кра тко и до дај те го 
мле ко то. Ме шај те по сто ја но за да не се на пра ват 
грут чи ња во со сот.

# До дај те ја пав ла ка та, мал ку маг до нос и за чи не те со 
сол, црн пи пер и мал ку ко пар по вкус.

# Ком пи ри те из ме шај те ги со со сот и на ро се те ја пр
же на та сла ни на. Сер ви рај те.

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:

СО вЕт:  На ме сто со мле ко, со сот мо же да го при го-
тви те со бу јон и ќе до би е те по и на ков вид сос.

Ло веч ки ком пи ри
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КуJнски тефтер УБЛАЖЕТЕ ЈА 
БОЛКАТА

со помош на БИЛКА

Здравје од природата...

Осумдеценискиот нераскинлив 
дијалог со природата, „Алкалоид“ 

годинава го круниса со нова палета 
билни производи, како одговор на 
сé поголемата доверба кај луѓето во 
природните препарати произведени 
од компанијата која цели 80 години 
во фокусот на својата основна дејност 
ги има растителните суровини. Овие 
природни производи се категорија 
која опфаќа повеќе видови различно 
именувани препарати, како: 
традиционални хербални 
лекови,  гранични 
производи и додатоци 
во исхраната.

Билните суровини се 
природни суровини 
со огромен потенцијал 
и широк спектар на 
дејства врз човековиот 
организам. При 
концепирање природен 
производ, особено е значајно 
дефинирањето на главната/ите 
состојка/и, како и ограничувањата кои 
мора да бидат правилно поставени 
во однос на дозирањето, возрасните 
граници на корисниците, можните 
интеракции и несаканите ефекти. 
Производната палета HERBAL на 
„Алкалоид“ нуди производи во облик 
на капки, гел, сируп, крем, капсули и 
масла, наменети за широк спектар на 
индикации. Регистрирани во согласност 
со националните регулативи за овој 
тип производи, со одобренија за 
пуштање во промет од соодветните 
институции, Агенцијата за лекови и 
медицински средства - МАЛМЕД и 
Агенцијата за храна и ветеринарство, 
HERBAL производите имаат строго 
контролиран квалитет и загарантирана 
безбедност. Истите непречено може 
да ги употребуваат и сосема здрави 
лица, за подобрување на функциите на 
одредени системи, како имунолошкиот, 
циркулаторниот, системот за варење, 
респираторниот, како и метаболните 
процеси. 
Ехинал и Тимиал капките можат да 
се користат пред започнување или во 

екот на сезоната на настинки и грип, 
капсулите Уринохербал и Билните 
капки од коприва се препорачуваат за 
одржување на нормалната функција на 
уринарниот систем, додека Женшен 
капсулите се препорачуваат за 
подобрување на мноштво состојби, 
меѓу кои и издржливост на организмот 
при потешка умствена и физичка 
работа, при спортски активности, за 
подобрување на работната способност, 
концентрација и слично. Производите 

од палетата се вклопуваат и во 
концептот кој вклучува безбедно 

користење природни производи 
при појави како што се 
одредени кожни промени 
(рани, изгореници, лузни, 
убоди), состојби со отоци, 
скршеници и слични спортски 
повреди, состојби при кои се 

препорачуваат геловите со невен, 
жолт кантарион и гавез.

HERBAL линијата е изработена во 
согласност со концептот за здрав живот, 
кој сé поинтензивно се пропагира во 
светски рамки, барајќи промена на 
голем дел од секојдневните навики и 
ставајќи ја превенцијата во прв ред, 
во рамки на борбата чија главна цел е 
Здравјето пред сé! 

HERBAL палетата ги содржи 
следниве производи: 

Капки: 

Венохербал - помагаат за подобра 
циркулација; 
Ехинал - го помагаат зајакнувањето на 
имунитетот;
Валериал – го помагаат смирувањето;
Тимиал - помагаат за подобрување на 
одбранбената активност на организмот;
Бил-ол - за инхалација – помагаат за 
олеснување на симптомите на настинка 
и главоболка;
Билни капки од артичока – 
придонесуваат за нормална функција на 
црниот дроб и жолчката; 
Билни капки од лук – помагаат за 

нормална функција на одбранбената 
функција и за нормална циркулација;
Билни капки од коприва – помагаат 
за нормална функција на уринарниот 
систем;
Билни капки кои помагаат 
за зголемување на апетитот – 
придонесуваат за одржување на 
нормален апетит; 
Билни капки кои го помагаат 
слабеењето – помагаат за регулирање на 
телесната тежина.

Капсули:

Уринохербал – придонесуваат за 
одржување на нормалната функција на 
уринарниот систем; 
Женшен – помагаат за подобрување 
на издржливоста на организмот при 
потешка умствена и физичка работа и за 
ублажување на стресни состојби.

Гелови: 

Гел со невен – помага при воспалителни 
процеси на кожата, при изгореници, 
лузни и убоди од инсекти; 
Гел со жолт кантарион – помага 
за олеснување на симптомите од 
хемороиди, при изгореници, лузни; 
Гел со гавез – помага за олеснување 
на состојби со отоци, со хематоми, со 
скршеници и со спортски повреди; 
Бил-ол гел – помага за олеснување на 
симптоми на настинка и за ревматски и 
мускулни болки.

Сируп:

Примулин сируп - помага во 
олеснување на искашлувањето.

Креми и масла:

Крем што помага за олеснување на 
симптоми при појава на хемороиди и 
при хронична венска инсуфициенција, 
проширени вени;
Масло од кантарион – помага при 
изгореници, исеченици, рани, како и 
при нарушувања во системот за варење.
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