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Малото Теарце, кое треба-
ше да ги „покрие“ наред-
ните големи чекори од 

планот за редефинирање на 
Македонија, всушност, само 
го откри вистинското лице 
на „надворешните пријате-
ли“ на Заев и покажа колку 
им е грижа за демократијата 
и за стабилноста на држава-
та, но и на што сѐ се подгот-
вени при исполнувањето на 
своите цели. Веќе на сите им 
е јасно дека целиот циркус 
околу прегласувањето во кој 
учествуваа СДСМ, ДИК и стран-
ските амбасадори во земјава, 
беше само обид да се поправат 
пропустите од првичното сце-
нарио, според кое треба да се 
дотераат изборните резултати 

за да се формира широка вла-
да, која под притисок и уцена, 
како многу пати досега, тре-
баше да ги исполни барањата 
и да ги задоволи интересите 
на вистинските владетели на 
овие простори, на штета на 
македонскиот народ. 

Уште пред неделното прегла-
сување тврдев дека е наивно 
да се верува дека неуспехот 
на СДСМ да украде уште еден 
мандат на ВМРО-ДПМНЕ ќе 
значи дефинитивна победа 
на народот и конечен пораз 
на „чадорот“. Ова е само една 
битка во војната за зачувување 
на државата, која повеќе од 
очигледно ќе продолжи и во 
текот на 2017 година. 

Сепак, резултатот од гласање-
то, а особено реакциите што 
следуваа од СДСМ, од Европ-
ската комисија и од амери-
канскиот амбасадор повеќе од 
јасно ни ги открија нивните 
намери во врска со развојот 
на демократијата во државата, 
од една страна, но и ни пока-
жаа колку се подготвени да 
ги почитуваат демократските 
вредности и волјата на наро-
дот, од друга страна. Оцената 
на СДСМ дека резултатите од 
Теарце биле само „симболич-
ни“ , одбивањето на Брисел 
да ѝ ја честита победата на 
ВМРО-ДПМНЕ и силниот при-
тисок на американскиот амба-
садор врз ДУИ да не коалицира 
со победничката партија ни 

дадоа совршена слика за тоа 
кој сѐ го попречува враќањето 
на стабилноста во Македонија. 
Од ваквите ставови и постап-
ки на „пријателите од надвор“ 
не може да се заклучи ништо 
друго, освен дека нивната за-
едничка цел е продолжување 
на хаосот во државата преку 
кој сакаат да го одржуваат 
нивното комплетно влијание 
врз институциите на државата. 
Новата власт, според нивните 
замисли, треба да биде толку 
слаба и покорна, за слепо да 
донесува одлуки какви што 
ним им одговараат, без оглед 
на тоа дали со тоа се согласува 
мнозинството и без разлика 
колкава штета ќе им направат 
на државата и на национал-
ните интереси. Сценариото 
ќе беше идеално покриено со 
нерешен резултат од изборите 
на кои СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ 
ќе имаа по 50 пратеници, а ДУИ 
и другите опозициски албан-
ски партии ќе поделеа по 10 
пратенички мандати.

Во новонастанатата ситуа-
ција, по неуспешната трговија 
со гласови во Теарце, СДСМ е 

принуден да продолжи да ја 
применува срамната деструк-
тивна политика преку обид за 
кражба на волјата на мнозин-
ството граѓани истакнувајќи 
го сиот недемократски капаци-
тет што го содржи во себе. Во 
исто време, поради неуспехот 
на ВМРО-ДПМНЕ да освои 62 
пратеника, клучот за фор-
мирање стабилна влада оди 
во рацете на ДУИ. Ахмети ќе 
реши дали ќе постапи разумно 
и ќе ги спушти нереалните ба-
рања за правата на Албанците 
на разумно ниво, со што ќе се 
формира стабилна извршна 
власт и ќе се стави крај на 
кризата или, пак, државата ќе 
остане без влада, а агонијата ќе 
продолжи во очекување нови 
избори, кои би се случиле во 
најбрз можен рок.  

Колку и да сака лидерот на 
ДУИ по којзнае кој пат да ја по-
тврди понизноста пред својот 
шеф од Кале, убеден сум дека 
пред да донесе конечна одлука 
ќе ги разгледа следниве факти: 

Стратегискиот партнер на ДУИ 
ќе добие нов водач и нова ад-

министрација за дваесетина 
дена. Ахмети треба двапати 
да размисли пред да донесе 
избрзана одлука на барање 
на актуелниот амбасадор, 
чијашто судбина по 20 јануа-
ри не е позната, како што не е 
познат ниту ставот за Македо-
нија на новиот претседател на 
САД, Доналд Трамп. Лидерот 
на ДУИ може да игра на карта 
дека нема да се промени поли-
тиката на Вашингтон во однос 
на поддршката на Албанците 
на Балканот, но притоа мора да 
биде свесен дека погрешно по-
влечениот потег може скапо да 
ја чини партијата, особено по 
лошиот резултат на изборите. 

Коалицирањето на ДУИ со 
СДСМ е тешко веројатно и по-
крај подготвеноста на СДСМ 
да ги прифати сите барања на 
Ахмети, кои, да бидеме искре-
ни, се речиси исти со ветувања-
та на Заев дадени пред албан-
ската дијаспора. Постои мала 
веројатност дека Ахмети ќе му 
дозволи на Заев да го згази ми-
тот за него кај Албанците дека 
е најголем борец за албанската 
кауза, а од друга страна, пак, 
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ако не се случи такво нешто, 
ризикува да излезе уште по-
голем циркусант од Заев, кој 
нуди лажни ветувања пред 
албанскиот електорат.  

ДУИ и СДСМ со олкав број пра-
теници немаат моќ (двотре-
тинско мнозинство) за реали-
зација на барањето за целосна 
двојазичност, за менување на 
името за брзо влегување во 
НАТО и за федерализација на 
државата. Такво мнозинство, 
без гласовите на ВМРО-ДПМ-
НЕ, можат да обезбедат само 
на нови избори, што, пак, е ед-
накво на научна фантастика. 
Вториот начин да се реализира 
таквото сценарио е со силен 
надворешен притисок да се 
натера ВМРО-ДПМНЕ да сед-
не повторно на преговарачка 
маса и сите овие барања да се 
покријат со некој нов договор. 

Во ДУИ се свесни дека и ова 
сценарио е веќе надвор од 
игра откако ВМРО-ДПМНЕ во 
својот проглас јасно соопшти 

дека ги одбива сите форми за 
идни преговори и договори со 
посредство на амбасадори и на 
други странски претставници. 
Со тоа Груевски недвосмисле-
но порача дека нема да дозво-
ли нов Охридски рамковен до-
говор, нов Договор од Пржино 
или каков било друг договор со 
кој, како многу пати досега, би 
се погазил Уставот на сметка 
на националните интереси. 

Верувам дека што и да решат 
во Мала Речица, тоа нема да ѝ 
биде презентирано на јавнос-
та сѐ до истекот на рокот за 
формирање влада. На тој начин 
ДУИ ќе сака да купи колку што 
е можно повеќе време во кое ќе 
се обиде да ги добие следните 
инструкции од новата амери-
канска администрација.

Во вакви околности, ВМРО- 
ДПМНЕ нема друг избор освен 
да остане цврсто на своите ве-
тувања за заштита на нацио-
налните интереси и од оваа 
позиција не смее да се помес-

ти ниту за милиметар. Дури и 
по цена да не се договори за 
формирање заедничка влада со 
ДУИ. Заветот даден на 455.000 
македонски граѓани е повеќе од 
обврска и токму затоа мора да 
одолее на силните притисоци и 
од ДУИ и од Бејли. Секое ново 
попуштање пред странските 
посредници ќе значи уште 
поголема агонија и за Маке-
донија и за Македонците. За 
разлика од претходно, овој пат 
ВМРО-ДПМНЕ мора постојано 
и навремено да ја информира-
на јавноста за сите притисоци 
и непристојни предлози и од 
потенцијалните коалициски 
партнери, но и од амбасадорите 
и од дипломатите. 

Граѓаните имаат право точно 
да знаат кој сѐ им ја крои суд-
бината, кој дипломат со каква 
агенда е дојден во државата и 
со какви работи се занимава 
за време својот дипломатски 
престој затоа што за Македо-
нија се работи! �
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Ц е ла го ди на по ми на во оче ку ва ње 
на пред вре ме ни те из бо ри, кои, 
спо ред си те до го во ри, тре ба ше 

да би дат крај на кри за та или ба рем ос-
но ва за из лез од неа. Три па ти до го ва ра-
ни, два па ти од ло жу ва ни, всуш ност це ла 
го ди на бе ше под го то вка за из бор ни от 
ин же не ринг во кој е втур на та др жа ва та 
со крај на цел - неј зи но де фи ни тив но 
раз не би ту ва ње и га зе ње врз Ма ке до-
не цот со ба ра ња за одре чу ва ње од др-
жав ни те сим бо ли и од име то. Тоа на 
што се пре ду пре ду ва ше, на ме ри те за 
дво ја зич ност и на пред ни фор ми кон 
фе де ра ли за ци ја на др жа ва та, до би по-
твр да и од го ди неш ни от но си тел на 
таа иде ја, ли де рот на СДСМ, Зо ран За ев. 
Кул тур но то име за тој про цес, спо ред 
све до че ња та на не го ви те парт не ри во 
тој про цес, но во фор ми ра на та ра ди кал-

на БЕ СА и ал бан ска та ди јас по ра, го но си 
име то „ре де фи ни ра ње“. Ток му тие тер-
ми ни, „ре де фи ни ра ње“, „кан то ни за ци ја“ 
и „фе де ра ли за ци ја“, ја обе ле жаа оваа 
го ди на ко га Ма ке до ни ја го пре жи веа 
нај го ле ми от удар на др жав но ста.

Во тој про цес за фа бри ку ва ње на не ко ја 
но ва др жа ва на за па ден Бал кан беа и се 
вклу че ни си те пр жин ски фран кен штај-
ни и нив ни те кре а то ри. Без иск лу чок, 
на тој спи сок се комп лет ни от со став на 
СЈО, на мет на ти ми ни стер ски функ ции 
за ор га ни зи ра ње из бо рен ин же не ринг, 
ди ко ви за при вид на ха ос во из бор ни от 
ин же не ринг на па тот кон цел та, ад хо-
кфи ли ча ри за ме ди ум ско пер е ње мо зок. 
Си те тие кре а тур ни те ла се смис ле ни од 
стран ски на вод ни до бро на мер ни ци со 
сво и те ме га фо ни од ам ба са до ри, кон зу-

ли, ме ди ја то ри, кои за ед но со вон пар ти-
ски и пар ти ски ка тиљ-ду ше гриж ни ци 
вдо ме ни во тие но ви ин сти ту ции беа 
со бра ни за ед на упо тре ба - по втор но да 
се из мис ли др жа ва та во за па ден Бал кан 
чи е што акту ел но ле ги тим но име и уре-
ду ва ње не се ни спо ме ну ва. Де жур ни те 
пи шу ва чи на уста ви и исто рии пред 
очи те на на ро дот кро е ја но ва ка па за 
Ма ке до ни ја, а ме ра та ја зе ма ат фи нан-
си е ри те на но ви те со ци јал де мо крат ски 
ба зи од ал бан ска та ди јас по ра.

Оваа го ди на по ми на са мо ка ко ин серт 
од не кол ку го диш на та кри за чи ја што 
раз вр ска се пре фр лу ва во след на та го-
ди на, па за тоа не мо же та кса тив но да 
се на бро јат на ста ни те кои на кра јот 
ре зул ти раа со ин же не ринг со кој ба-
сти о ни те на ра ди ка лиз мот соз да доа 
при вид на ба за на гла со ви за со ци јал-
де мо кра ти ја та, а на крај да се ба ра и 
ну ди кон сен зу ал ност, дво ја зич ност, ре-
де фи ни ра ње, ло кал ни (кан то нал ни) 
ет нич ки по ли ции...

Ве ро јат но мал ку ми на ве ру ваа де ка СЈО 
ќе да де од го вор за тоа кој прис лу шу-
вал и ка де ис чез наа 500.000 раз го во-
ри. СЈО не да де од го вор ни ту ка де ги 

тро ши па ри те, освен за вдо му ва ње 
на пар ти ски те опо зи ци ски ка дри. 
На ме сто от чет пред Со бра ни е то и 
на дре де ни от со вет, глав ни от лик, 
до де ка ба ра ше про дол жу ва ње на 
ман да тот и па ри, др ско го не ги ра ше 
ле ги ти ми те тот на Со бра ни е то пот-
пи рај ќи се на не ле гал но стек на ти те 
раз го во ри, кои СДСМ ги из де ли за 
неа. Ток му та ка, од раз го во ри те што 
беа из де ле ни за СЈО би деј ќи дру ги те 
раз го во ри се ко ри стеа за уце ни, нап-
ла ти, прес ме тки и за ре ван ши зам. 
Со нив јав но беа ди скре ди ти ра ни 
ли ца од бан кар ски от, де лов ни от и 
ме ди ум ски от се ктор. Вр вот со раз го-
во ри те се по стиг на пред из бо ри те во 
април, оние за ка жа ни, па од ло же ни, 
што се сов па ѓа со про дол жу ва ње на 
хи по те кар ни от кре дит на СДСМ во 
ед на од ко мер ци јал ни те бан ки. СЈО и 
за ова не ви де при чи на да по ра бо ти. 
И за тоа не ма ше ни ка ква ре ак ци ја 
од СЈО иа ко на пр ви април (ка ква 
сим бо ли ка) нај а ви ја де ка за та кви 
об ја ву ва ња ќе има за твор ски каз-
ни од ед на до пет го ди ни. Но, ако 
не по сра бо те но то, спе ци јал на та ќе 
оста не за па ме те на по скан да лоз но то 
ин терв ју за МТВ под уред нич ка та 
пал ка на СДСМ. Се ка ко, ја па ме ти ме 
и свад ба та на неј зи на та ќер ка што 
пре диз ви ка за стој во про це сот „Пуч“ 
од нај мал ку цел ме сец.

И до де ка по сним ки те, оние да де-
ни за Ја не ва, се отво ре ни не кол ку 
истра ги без вид лив фи ниш, за оста-
на ти те е за обе ле жу ва ње ак ци ја та 
и пре су да та за слу ча јот „Фа бри ка та 
за афе ри“. За хир Бе ки ри-Ча уш ка ко 
член на СДСМ бил во вр ска со фал-
си фи ку ва ни лич ни до ку мен ти од 
ка де што СДСМ и ги поч на „фан то-
ми за ци ја та“ на Из би рач ки от спи сок 
и ос по ру ва ње то на из бор ни те про-
це си. Кај не го беа про нај де ни и дел 
од оста на ти те раз го во ри. Во вр ска 
со прис лу шу ва ње то, но и со слу ча јот 
„Шпи он“, од Ср би ја во Ма ке до ни ја 
бе ше ис по ра чан Зо ран Бо жи нов ски.

Пре ку обид за во ве ду ва ње се којд нев-
на улич на де мо кра ти ја, не кол ку па ти 
го ди на ва, за сре ќа, бе ше из бег нат 
отво рен су дир ме ѓу гра ѓа ни те, но и 
за зе ма ње  ин сти ту ции. Глав на уло га 
имаа про дол же на та ра ка на СДСМ и 
фи нан си е рот Со рос, лаж ни от гра-
ѓан ски кон цепт кој по тоа до би име 
„Ша ре на ре во лу ци ја“. Не мо же да се 
изо ста ват не кол ку клуч ни мо мен ти. 
Пр ви от од нив е ко га по не кол ку те 
про те сти пред Устав ни от суд се нај-
а ви обид за за зе ма ње на ин сти ту ци-
ја та, по што се ор га ни зи ра ше дру га 

гру па ко ја де жу ра ше пред об је ктот. Ме ѓу 
две те на со бра ни тол пи бе ше по ста ве но 
сил но по ли ци ско обез бе ду ва ње, до де-
ка акту ел ни от тех нич ки ми ни стер во 
МВР ја пред во де ше гру па та ко ја на си ла 
са ка ше да ур не еден од стол бо ви те на 
др жа ва та. Ка ко ини ци јал на ка пис ла за 
на силс тво бе ше иско ри сте на од лу ка та 
за або ли ци ја ко га на силс тво то ор га ни-
зи ра но се из леа пр во пред на род на та 
кан це ла ри ја на пре тсе да те лот на РМ, а 
по тоа се којд нев но беа ата ку ва ни ин сти-

и Зо ран Ко стов ски, единс тве ни от осу ден 
по приз на ние за слу ча јот „Пуч“. Во це ли от 
тој ве штач ки кре и ран на бој на стра даа 
и не кол ку слу чај ни ми ну ва чи што беа 
цел на на па ди од тол па та, а по ли ци ја та 
не ре а ги ра ше. Тре ти от, се чи ни клу чен, 
мо мент се слу чи кон кра јот на ју ни ко-
га бе ше ис це ни ран обид за ури ва ње на 
спо ме ник спро ти Со бра ни е то за да се 
пре диз ви ка отво рен су дир со по ли ци ја-
та. И до де ка тра е ше уни шту ва ње то на 
ин сти ту ци и те со бо е ње и со кр ше ње, во 

ту ции, спо ме ни ци, кул тур ни обе леж ја од 
лаж ни от гра ѓан ски се ктор кој по тоа си 
нај де свое ме сто на пра те нич ки те ли сти 
на СДСМ. Не смее да се за бо ра ви де ка 
со по че то кот на на силс тва та, па ле ња-
та и кр ше ња та Зо ран За ев спом ну ва ше 
укра ин ско сце на рио. По отво ра ње то на 
мож но ста за пов ле ку ва ње на або ли ци ја-
та, тоа не го сто ри ја са мо За ев за „Гло бал“ 

што отво ре но учес тву ва ше СДСМ, за од-
но сот кон по ли ци ски те служ бе ни ци ќе 
оста нат за па ме те ни по ра ки те упа те ни од 
де мон стран ти те кон нив, ка ко „Ку ма но во 
да ви се де си“.

Ми ни стри те и за ме ни ци те од СДСМ отво-
ре но ги зло у по тре бу ваа функ ци и те во пар-
ти ски це ли, но и соз да ваа ха ос, осо бе но 

Тер ми ни те „ре де фи ни ра ње“, „кан то ни за ци ја“ и „фе де ра ли за ци ја“ 
ја обе ле жаа го ди ната во ко ја Ма ке до ни ја го пре жи веа нај го ле ми от 
удар на др жав но ста. Нај кра тки от опис за тоа што се слу чу ва ше на 
по ли тич ки план е со др жан во Прог ла сот на ВМРО-ДПМНЕ. 
Ре зул та ти те од из бор на та игра од 365 де на нѐ вне су ва ат во 
го ди на на дол ги пре го во ри

Биткатапротивредефинирање

ГО ДИ НА НА БОР БА ЗА ОДБ РА НА 
НА ДР ЖАВ НО СТА
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во ра бо те ње то на по ли ци ја та. Не са мо 
што пре рас пре дел би те по втор но вне соа 
пар ти за ци ја во из гра де ни от си стем за ка-
ри е ра, ту ку во мо мен ти те на до маш ни те 
по сто ја ни при ти со ци, ка ко и при ти со-
ци те од ми грант ски от бран, по ли ци ја та 
пот пад на и во фа за, спо ред збо ро ви те на 
ди ре кто рот на БЈБ, на фор ми ра ње па ра-
по ли ци ски си ли. Пр ви те оби ди за еска-
ла ци ја на со стој ба та се по ка жаа пре ку 
не за кон ско то ан га жи ра ње на „ал фи те“ 
ко га Ја не ва од вле гу ва ње то во МВР на-
пра ви спе ктакл, но и со де лу ва ње то на 
не за кон ски те ка дров ски ре ше ни ја на 
си те ни воа во оп што. Дел од мо мен ти те 
кои ќе оста нат од оваа го ди на за не ко ја 
след на ана ли за до го ди на се вме ша но ста 
на по ли ци ски на чал ни ци во из бор ни не-
ре гу лар но сти.

Но ви от со став и ин ге рен ции на Др жав-
на та из бор на ко ми си ја пре диз ви ку ваа 
по тре си во оп штес тво то. Не ма сом неж 
де ка ДИК, под ра ко водс тво на Чи ча ков-
ски од СДСМ, со об ја ву ва ње то на не про-
чи сте ни те спи со ци до би е ни од МВР под 
тех нич ко ми ни сте ру ва ње на Спа сов ски 
бе ше во функ ци ја на „фан то ми зи ра ње“ 
на гла са чи те иа ко на не го се нај доа мно гу 
звуч ни ими ња од СДСМ. Чи ча ков ски на 
по че то кот на го ди на та пар ти ски оди-
гра за од ло жу ва ње на из бо ри те на 24 
април на мет ну вај ќи го сво јот став за 
не под го тве ност за кре ди бил ни из бо ри 
ка ко став на ДИК. На кра јот на го ди на та, 

отка ко „ус ло ви те за из бо ри“ до би ја по-
твр да од по ли тич ки те пар тии, из бо ри те 
се до го во ри ја и се одр жаа сре де зи ма, во 
де кем ври. Тие из бо ри, вклу чи тел но и 
јав на та ра бо та на ДИК по од лу чу ва ње то 
за под не се ни те при го во ри, ги по твр ди-
ја из бор ни от ин же не ринг под др жан од 
над вор и на ме ри те за во скрес ну ва ње на 
иде ја та за ре ска ет нич ка по дел ба на др-
жа ва та, за кои се пре ду пре ду ва ше уште 
на по че то кот на го ди на та.

Нај кра ток опис за тоа што се слу чу ва ше 
на по ли тич ки план во си от овој пер и од 
е Прог ла сот на ВМРО-ДПМНЕ со оп штен 
пред јав ни от спе ктакл на ДИК за од лу-
ка та за прег ла су ва ње на ед но ме сто во 
те тов ско Те ар це. ВМРО-ДПМНЕ наг ла си 
де ка не ма да доз во ли фал си фи ку ва ње 
на вол ја та на гра ѓа ни те. Вто ро, мо ра 
да за пре ме ша ње то на ам ба са до ри те 
во вна треш на та по ли ти ка, а др жа ва-
та су ве ре но да ги до не су ва од лу ки те. 
Тре то, ВМРО-ДПМНЕ не ма да при фа ќа 
не стан дард ни или хи брид ни ре ше ни ја 
во кој би ло се ктор, а ги не ма во ЕУ. Че-
твр то, ВМРО-ДПМНЕ 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 или окол но сти. Пет то, 
ВМРО-ДПМНЕ нај а ви бор ба за де со ро-
со и за ци ја на Ма ке до ни ја и јак не ње на 
не за вис ни от гра ѓан ски се ктор, кој не ма 
да би де под ни чи ја кон тро ла, со ре гу ли-
ра ње на фи нан си ра ње то на фон да ци и те 

и нев ла ди ни те ор га ни за ции по тер кот 
на нај на пред ни те де мо кра тии во све тот. 

Овој прог лас за мно гу ми на без сом неж 
пре диз ви ка по ме сту ва ње на ма ке дон-
ска та по ли тич ка шах- таб ла и во ос но ва 
ја по ка жа се та зад ни на на де ма го ги и те 
за „сло бо да и де мо кра ти ја“.  Де ма го гии 
чи ја што су шти на ја откри За ев во на-
ста пот пред ал бан ска та ди јас по ра во 
Швај ца ри ја, ка де што оти де „пре ку рам-
ков ни от“ иде а ли зи рај ќи го кон цеп тот 
се кое се ло - кан тон, за по тоа да по ну ди 
ло кал ни по ли ции и ма тич ни еви ден ции 
во па кет со дво ја зич ност во це ла та зем-
ја. Ток му во тоа ле жи и од го во рот што 
тол ку дра ма тич но се про ме ни од ју ни 
до кра јот на август за СДСМ да при фа-
ти де ка има ус ло ви за из бо ри. Те ре нот 
и гла са ње то во ал бан ски те сре ди ни ја 
по ка жа таа раз ли ка.

Си те овие ис преп ле те ни слу чу ва ња се 
са мо дел од мо за и кот што го со чи ну ва-
ше 2016 го ди на, ко ја поч на со пов ле ку-
ва ње то на Ни ко ла Гру ев ски, во рам ки 
на до го во ре ни те 100 де на пред из бо-
ри те и фор ми ра ње то на т.н. вла да за 
спро ве ду ва ње на из бо ри те, за да за вр-
ши со пр во то со би ра ње на пра те ни ци те 
на 31 де кем ври, ка де што на стар тот на 
2017 го ди на ќе поч нат пре го во ри те за 
фор ми ра ње но ва вла да. Пре диз ви ци те 
се га се ста ве ни на хар ти ја и ис по ра ча ни 
од ал бан ски те пар тии. 

Со бојкот до самоуништување 
на СДСМ

Заев гробар на сопствената партија Интервју: Кирил Миноски Мегапроект во земјоделството
Целта е УЈП да биде сервис  
на граѓаните

Со капка по капка  
до зголемени приноси

Има ли краj лудилото на СДСМ и на Сорос?

петок, 15 април 2016 годинабр. 189, година V цена: 50 денари

Заев најави 
украинско сценарио

Заев
Коѕиас

Вранишковски
Љамалари

Револуција не се добива  
со пари

Македонија нема цена Хибридна војна Оркестрирани шпекулации  
за стабилноста на денаротДестабилизацијата e во интерес 

на сите, освен на Македонците Девизи има, курсот e стабилен

петок, 6 мај 2016 годинабр. 192, година V цена: 50 денари

Сојуз за  
распад на 

Македонија

Обединети за иста цел

Сорос плаќа,  
платениците исполнуваат

Колку чини Македонија? Народот го одбра патотЕрдоган се пишмани за бегалците
Ајде да се преброимеДоговорот пропаѓа, 

Македонија на удар

петок, 13 мај 2016 годинабр. 193, година V цена: 50 денари

Федерализација
СДСМ, Сорос и албанските екстремисти  

лицитираат со државата

на Македонија

Се градат патишта низ целата земја, 
инвестирани се повеќе од 1 милијарда евра

Интервју: Владо МисајловскиКој ќе му го најде крајот?! Страв и сомнежи по серијата земјотреси
СДСМ е против хумор,  
а има лидер-комедијант

Новите згради се безбедни, ризични  
се надградбите на старите објекти

петок, 16 септември 2016 годинабр. 211, година V цена: 50 денари

За една година работа на СjО

Катица потроши  
4.000.000 евра  
за политичка 
хајка

Неуспешно воскреснување  
на мртвата „револуција“

Платеничко фијаскоМесто програма, подготвува нова криза Историска лекција за Шилегов
СДСМ нема намера да 
признае пораз

„Ченто го убија 
твоите претходници”

петок, 30 септември 2016 годинабр. 213, година V цена: 50 денари

Снимките на Заев во изборна кампања

Тазе албански гласови 
за бајати разговори

Ма ке до ни ја пред из бо ри, 
ре ги о нот пред ха ос

Зоштониепотребнастабилнавлада?Отворенописмо Десеттивосвет,петтивоЕвропа
Госпоѓо Јанева, СЈО го 
дискредитиравте вие, а не „Република“

Македонија во клубот  
на најуспешните економии

петок, 28 октомври 2016 годинабр. 217, година V цена: 50 денари

Митко Чавков, директор на БjБ

СДСМ формираше  
предизборна 

параполиција

Уште една пропуштена 
шанса за помирување

Илинден 1903 - 1944 - 2016Интервју: Субхи Јакупи Македонија чека разврска
Претседателот на ДИК да се вклучи во 
враќање на довербата во избирачкиот список

Пропаѓа ли договорот 
ЕУ – Турција?

петок, 5 август 2016 годинабр. 205, година V цена: 50 денари

Кампања „Провери и пријави сЕ“

ДИК бара 
спорни гласачи, 
Чичаковски брка 
покемони

Нема капак за Пандорината 
кутија на Заев

Прислушување, одовде до вечноста Специјална тортура на државата Двете лица на опозицијата
СЈО се бламира за СДСМ  
да профитира

Слугата Љубе  
и неговото право

СДСМ-фантомска

петок, 1 април 2016 годинабр. 187, година V цена: 50 денари

Бараа криминал,  
се најдоа себеси

Партиската полиција под лупа
Спасовски се плаши од ревизија
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З а жал на Ма ке до ни ја, 2016 
го ди на поч на исто ка ко што 
за вр ши. Со кри за и со ла ги. 

Мно гу ла ги.  СДСМ ја поч на го ди-
на та ла жеј ќи де ка ќе оди на из бо ри 
во април, а ја за вр ши со ла ги де ка 
по бе ди ле со 600.000 „гра ѓа ни“. Во 
ме ѓу вре ме , пад наа и мно гу дру ги 
ла ги, фан то ми и исе ле ни, а во сре-
ди на на го ди на та, по ло ша на ви ка, 
исто та ка, си ла же ше за из бо ри. И 
по втор но де ка ќе оди на нив, но ги 
од ло жи со за ка на за бој кот. Во ме-
ѓу вре ме, на ум му пад на „од лич на“ 
иде ја, па та ка пред во ден од ли де-
ро ви те иска зи, Ал бан ци те ги ма-
ме ше и ла же ше со дво ја зич ност и 
со ре де фи ни ра ње на др жа ва та, а 
Ма ке дон ци те, пак, ги ла же ше де ка 
тоа не ма ло вр ска?! Се то тоа на по-
че то кот изг ле да ше сти хиј но и ка ко 
те шка глу пост, но пот по мог на то од 
„ча до рот“ на те рен и од Со ро со ви-
те ме ди ум ски фи ли ја ли во ете рот, 
при ка ска та ја ку пи ја до бар дел од 
гла са чи те. Иа ко, спо ред ин фор ма-
ци и те, по ве ќе то или „ре ша вач ки те“ 
гла са чи, се пак, не ја ку пи ја ту ку ја 
нап ла ти ја. Со ле но...

Уште по го лем проб лем ста на што 
не до вет ни от ли дер ре чи си се кој ден 
од 2016 ле то Гос по до во бе ше фа ќан 
во но ва ла га, ко ја по бе зо браз на од 
по бе зо браз на, но тоа ка ко во оп што 
да не им пре че ше на не го ви те вер ни 
обо жа ва те ли, сле пи след бе ни ци, кои 
за ма ја ни и опи е ни од жел ба та да би-
дат по и на кви, да ги ви ка ат „гра ѓа ни“ 
и да за ста нат кон тра „сто ка та“ што 
тол ку јас но ја опре де ли ја и име ну-
ваа чле но ви те на вр ху шка та, ка ко 
да ужи ваа во ла ги те на сопс тве ни от 
во дач. Очиг лед но, не до сти гот од вни-
ма ние го ком пен зи раа со но воз до би-
е но то од пар ти ја та. Иа ко од ин те рес. 
Уште по о чиг лед но, не до вет ни те че да 
ја пре ско на ле пу бер тет ска та фа за во 
ко ја е ле ги тим но да се са ка да се би де 
по и на ков, не се ксу ал но, ту ку во од-
не су ва ње то, об ле ку ва ње то, ими џот, 
раз мис лу ва ње то. Та ка, нор мал ни те 
лу ѓе беа пан ке ри, ме тал ци, ро ке ри, 
мо тор џии, ал тер на тив ци, дар ке ри, 
па и крем чи ња, скеј те ри и фол ке ри, а 
но во пе че ни те за доц не ти „по и на кви“ 
ста наа ша ре ни „ре во лу ци о не ри“ и 
сим па ти зе ри на СДСМ.

Ве ро јат но, оста ну ва и на ша та прог-
но за од пред по ло ви на го ди на за 
ре зул та ти те од го ди наш на та ен-
дем ска „ре во лу ци ја“, ко ја го сра ме-
ше зна че ње то на збо рот. Да, по ло-
ви на век од се га, не кој де до ќе им 
се фа ли на вну ци те: „И та ка ми ли 
мои, де до ви пред 50 го ди ни те ра-
ше ре во лу ци ја! И бо ја ди су ва ше ли 
бо ја ди су ва ше, чу да од бо ја ди су ва ње 
пра ве ше!“ А на нив но то пра ша ње: 
„И што на пра ви вте де до, кои беа 
ре зул та ти те од ре во лу ци ја та?“ Тој 
се за каш лу ва, по цр ве ну ва и гор до 
вик ну ва: „Освен огром на ма те ри-
јал на ште та што ја пла ти на ро дот, 
двај ца нај из ви ка ни, нај по дат ли ви и 
нај го ле ми ни ка кве ци од нас ста наа 
пра те ни ци че да мои, со уба ва пла та, 
на стра на апа на жа! Ете тоа бид на 
од на ша та ре во лу ци ја! Кх, кх, кх!“...

Веселата математика 
и виртуелното изборно 
конто на СДСМ
Це ла та стра те ги ја на СДСМ овие го-
ди ни се ба зи ра на ед на единс тве на 
ос но ва. Тоа е ла га та, пре у ве ли чу-
ва ње то и неј зи но то по вто ру ва ње. 
Нив ни те не ин вен тив ни и без и деј ни 
ју риш ни ци, фа те ни во тес но и со ку-
сок од 100.000 гла со ви ја упо тре би ја 
ста ра та и ис про ба на стра те ги ја. И 
та ка, ос нов на пре ми са што ги во де ше 
во жи во тот бе ше и оста на „сто па ти 
ка жа на та ла га ста ну ва ви сти на“. Па 
без проб лем си ла жеа за сто ре ни-
от кри ми нал од вла ста, кој бе ше и 
оста на са мо бед на ин ди ци ја и пу ста 
жел ба на Ка ти ца Ја не ва, си те раа кам-
па ња во ко ја ги вра ќаа из мис ле ни те 
600.000 исе ле ни мла ди ли ца од др-
жа ва та, па си из мис ли ја не ве ро јат ни 
500.000 фан то ми, кои ис чез наа со 
про чи сту ва ње то на спи со кот (еден 
од ре тки те оста на фан то мот Нај чев-
ска, чо век, си гур но, не е) за да за вр-
шат со ла га та де ка СДСМ и, ве ру ва ле 
или не, ту ку 600.000 гра ѓа ни ре ши ле 
де ка се за про ме ни. За ла га та да би де 
уште по го ле ма, освен што ја „тру беа“ 
и пла си ра ат во се ко ја из ја ва и со оп-
ште ние од шта бот, не ни се по тру ди-
ја да об јас нат на што се дол жи оваа 
без о браз на број ка. Ва ка, ед но став но 
и без проб лем си ги при сво и ја си те 
гла со ви (освен тие на ВМРО-ДПМНЕ 
и на ДУИ) и си ги прог ла си ја за свои?! 

Не би нѐ за чу ди ло до кол ку За ев по 
Но ва го ди на из ле зе и ка же де ка 
за про ме ни, всуш ност, би ле уште 
по ве ќе „гра ѓа ни“, па да си ги при-
свои гла са чи те од Гр ци ја на Ци прас, 
зо што да не и на Цр ве ни те Кме ри 
од Кам бо џа. Чу му да не би де та ка, 
па си те тие се или би ле за не ка кви 
про ме ни. Тоа што не ма ат вр ска со 
За ев и со не го ва та ква зи и де о ло ги ја 
и та ка не е бит но. Ко га мо же ше да 
ги зе ме кај се бе и да ги при свои во 
„про ме ни те“ гла со ви те на ВМРО за 
Ма ке до ни ја, штет ни ци те со, де мек, 
дес ни чар ска ори ен та ци ја, зо што, на 
при мер, не би при сво ил и гла со ви-
те на бу гар ски от ве чен гу бит ник 
и нив ни при ја тел Ста ни шев. Ќе ги 
обе ди ни ли За ев си те гу бит нич ки 
пар тии во Евро па? По ве ро јат но, за 
оче ку ва ње е За ев на вир ту ел но то 
гла сач ко кон то на СДСМ да ги до-
да де гла со ви те на срп ско то дви же-
ње Две ри. Па и та ка це лос но им ја 
укра доа и од збор до збор це лос но 
ја ко пи раа про гра ма та. Ду ри и сце-
но гра фи ја та за ми тин зи. Но не де ка 
се без и деј ни и мрз ли ви, ту ку де ка 
беа пре за фа те ни со ре де фи ни ра ње-
то на др жа ва та и со па ку ва ње то на 
не при стој ни те пред ло зи за Ал бан-
ци те. Оправ да но, не ли...

Четири години игри 
за разнебитување на 
државата
СДСМ ка ко пар ти ја по стои це ли 25 
го ди ни, но во пос лед ни те че ти ри 
го до стиг наа вр вот. За че то кот на 
при ка ска та бе ше анар хи ја та што 
ја вне соа во Со бра ни е то и ко ја по-
ра ди нив ни те глу по сти кул ми ни-
ра ше на 24 де кем ври 2012 го ди на, 
из ну ден и по са ку ван ре зул тат на 
не кол ку ме сеч ни те ме ша ни ци во 
кои актив но учес тву ва мно гу то-
гаш ни функ ци о не ри, пре ка ле ни 
со ци јал де мо кра ти, кои за са мо че-
ти ри го ди ни ги „изе де“ За е ви за ци-
ја та на пар ти ја та. Исти те тие, сѐ 
уште пред во де ни од Цр вен ков ски, 
те раа „от пор“, пра веа про те сти со 
авто мо би ли и што ли уште не.

Та мам ко га ре ши ја да ја зго ле мат 
ма сов но ста и на по мош за „оп тич ка 
мам ка“ да ги вклу чат ка ми о ни те и 
во зо ви те на про те сти, дој де Фи ле 

и пад на Мар тов ски от до го вор во 
2013 го ди на. Вед наш по не го, сле-
ду ваа ло кал ни те из бо ри на 24 март 
и на 7 април, на кои по тол ку „от пор“ 
и про те сти, СДСМ за гу би со огром на 
раз ли ка од ВМРО-ДПМНЕ. Вед наш 
сле ду ва ше кон грес, па гу бит ни кот, 
„на па те ни от“ БЦ, му дро се пов ле че 
и му го пре пу шти со ци јал де мо крат-
ски от трон на Зо ран За ев, до то гаш 
поз нат са мо ка ко по ра не шен „чу вар 
на тро нот“ и гра до на чал ник або ли-
ран за кри ми нал од осум ми ли о ни 
евра ток му од екс пре тсе да те лот на 
др жа ва та и на пар ти ја та. Не го ви-
от про ти вкан ди дат Зо ран Јо ва нов-
ски ис чез на од сце на та, исто ка ко и 
Игор Ива нов ски – Ше ма, кој све сен 
за ме сте ње то се отка жа на еден ден 
пред из бо ри те. Единс твен га ваз и 
ве рен след бе ник му оста на кон тра-
кан ди да тот за пре тсе да тел на СДСМ 
Ки ре На у мов, кој бла го да ре ние на 
тоа „до тур ка“ до до пол ни те лен ми-
ни стер во фи нан сии.

След на та, 2014 го ди на на по ли-
тич ки план ќе оста не поз на та по 
ка та стро фал ни от по раз на СДСМ 
на пред вре ме ни те пар ла мен тар ни 
из бо ри, кои се одр жаа за ед но со 
пре тсе да тел ски те и кои при до не-
соа за про ши ру ва ње на де бак лот. 
ВМРО-ДПМНЕ по бе ди со око лу 
200.000 гла со ви раз ли ка, а Ива нов 
го по бе ди „не за вис ни от“ Пен да ров-
ски со са мо 136.000 гла са раз ли ка. 
Шлаг на тор та та бе ше из не на ду ва-
ње то што го при ре ди За ев, кој во 
19.30 из ле зе и без ни ту еден ар гу-
мент од би да ги приз нае из бо ри те. 
За по тсе ту ва ње, пар ти ја та не ма ше 
под не се но ни ту еден при го вор до 
ДИК. Си те се чу деа, но од де неш на 
перс пе кти ва зна е ме де ка За ев ве ќе 
зна ел за не за кон ски прис лу шу ва-
ни те раз го во ри, сни ма ни ток му до 
тој пер и од, но не и по тоа. То гаш 
сѐ изг ле да ше лу до, слич но ка ко и 
дво ја зич но ста и ре де фи ни ра ње то 
го ди на ва, но сце на ри о то по ле ка се 
скло пу ва. Сле ду ва ше бој кот на пар-
ла мен тот, бла ги ре ак ции на Бри сел 
и на Ва шин гтон за глу пи ра ње то на 
СДСМ и по че ток на дејс тва та во ме-
га а фе ра та „Пуч“, т.е. оби дот на За ев 
да го уце ни Гру ев ски со „бом би те“.

2015 го ди на, Гру ев ски го „пре-
стиг на“ За ев и об ја ви де ка За ев го 

уце ну вал со не за кон ски прис лу шу-
ва ни раз го во ри. На бр гу по тоа, ли-
де рот на СДСМ ве ќе во де фан зи ва 
во фе вру а ри поч на да ги об ја ву ва 
на па те тич ни прес-кон фе рен ции, 
из ла жа де се ти ци па ти за по тек-
ло то, бро јот, прис лу шу ва ни те и 
што ли уште не, и са ми от без си те 
ин фор ма ции што „ча до рот“ по сте-
пе но му ги до зи ра ше спо ред зас-
лу га та и сог лас но ста за ан ти на-
ци о нал ни те от стап ки. Па ро ди ја та 
со пе тар ди те, за ко ја мно гу ми на 
уште од са ми от по че ток тре ба ше да 
за вр шат в за твор, за вр ши со до го-
во рот од Пр жи но, на кој пар ти и те 
со по средс тво на евро ко ме са рот 
Јо ха нес Хан се до го во ри ја да одат 
на пред вре ме ни из бо ри во април 
2015 го ди на, за тех нич ки те ми ни-
стри, ад хок те ла та итн. Кра јот на 
2015 го ди на бе ше зас ла ден со до-
а ѓа ње то на нај ло ши от по сред ник 
во исто ри ја та на по сред ниш тво то, 
Пи тер Ван ха у те, европ ски би ро-
крат и кла си чен не до дел кан лик, 
кој си по и гру ва ше со на ци ја та и со 
си те ма ке дон ски вред но сти и кој 
по крај си те иди от ски ра бо ти ус пеа 
да ста не пред мет на обо жу ва ње од 
ед на идо ло пок ло нич ка по ста ва на 
из бра ни ма ке дон ски ни ка кве ци.

АнАлизА

Новпоразналажготоинанеговитеследбеници
2016 бе ше уште ед на го ди на на мно гу 

ла ги од СДСМ. Поч на и за вр ши со ла га 
од вр ху шка та. Во жи вот, во ме ѓу вре ме, 

го одр жу ва ат лаж ни те број ки ка ко 
500.000 фан то ми, 600.000 исе ле ни, 

20.000 прис лу шу ва ни, за да за вр ши со 
600.000 гла со ви?! За жал, исто ри ја та 
ка жу ва де ка и сто па ти ка жа на та ла га 

оста ну ва са мо ла га. Бед на и про ѕир на. 
Но не и кај За ев и ком па ни ја, 

кои се сѐ са мо не пар ти ја. 
Мо же би ан ти ма ке дон ска, не ли. 

„При до би вка та“ од го ди на ва е што, 
ко неч но, се во об ли чи сце на ри о то 

на „ча до рот“, кое За ев го те ра ве ќе 
че твр та го ди на. Ни што не би ло 

сти хиј но ка ко што изг ле да ше. 
А тие што не ве ру ваа во 

бе скру пу лоз но ста на пар ти ја та, 
вре ме е да се отрез нат. 

Зна е те, отрез ну ва ње во сти лот 
на бу де ње до гр до то 

ли це на СДСМ...

2016 – ГОДИНА НА ДЕМИСТИФИКАЦИИ
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2016 - година кога 
сценариото, конечно, 
се вообличи
Та ка, ор ни и до го во ре ни за из бо-
ри вле гов ме во пос лед на та, ве ќе 
из ми на та 2016 го ди на. Ар но ама, 
си те, освен СДСМ, вле гоа во неа 
со убе ду ва ње де ка се оди на из-
бо ри на кои сѐ ќе се до точ ни и 
ќе се ста ви крај на кри за та, ко ја 
ја гло да ше еко но ми ја та. Са мо вр-
ху шка та од „Па вел Ша тев“ уште 
од то гаш зна е ше де ка не ма да оди 
на пред ви де ни те из бо ри на 24 
април, ни ту на вто ра та оп ци ја 5 
ју ни. Тие си ти пу ваа на 11 де кем-
ври уште од то гаш, за да ѝ да дат 
вре ме на ша ре на та „ре во лу ци ја“ 
да ги прив ле че „ина кви те“ и за да 
за вр ши со дво ја зич ност и со фе-
де ра ли за ци ја. Си те че ко ри, ка ко и 
са мо то не приз на ва ње на из бо ри-
те во 2014 го ди на, на по че то кот 
изг ле даа сти хиј ни, не ло гич ни и 
не про ду ктив ни, но не би ло та-
ка. Ко неч ни от удар го на не соа 
не при стој ни те по ну ди на За ев 
до ал бан ски от еле кто рат. Тој им 
по ну ди не што што ре ал но не им 
тре ба, играј ќи ја сво ја та пред ви-

де на рол ја во сце на ри о то на со на-
род ни кот на Квен тин Та ран ти но. 
Со се ма „слу чај но“ За ев ус пеа да 
до пре до ср це то на нај ра ди кал ни-
те ал бан ски сре ди ни ка ко Та ну-
шев ци, Ди во На се ље и Ара чи но во. 
Ка ко и да е, из бор ни те ре зул та ти 
ги из не на ди ја си те, а нај из не на-
ден бе ше СДСМ, за тоа што не кој 
му ве ти де ка, де фи ни тив но, ќе 
по бе дел. Та ка, За ев си ја де по ни-
ра ше јав но сво ја та оста вка и као 
гра до на чал ник и ка ко ли дер на 
пар ти ја за по тоа да се све сти и да 
се ва ди со ин до лент но то „600.000 
гра ѓа ни гла саа за про ме ни“ т.е. 
де мек тие по бе ди ле. На стра на 
што не за луд но се наг ла су ва гра-
ѓа ни, нас про ти кои, ба рем во нив-
ни те очи, гла саа 600.000 се ла ни...

За жал, очиг лед но, из бо ри те не се 
тол ку по са ку ва ни от крај на кри за-
та, ко ја со по че то кот на 2017 го-
ди на са мо ја зго ле ми во зра ста. За 
жал, тре ба ше тол ку мно гу вре ме 
и го ди ни за си те да сфа тат што 
би ла цел та на За ев и на не го ви те 
за штит ни ци, бла го да ре ние на кои 
се слу чи се то ова во Ма ке до ни ја. 
То ле ран ци ја та на „бом би те“, ша ре-
ни „ре во лу ции“, ам ба са дор ски ин-

тер вен ции и ка кви ли не глу по сти, 
бе ше очиг лед на гре шка. Да, очиг-
лед но ни кој не игра ше на кар та та 
на про да ва ње то на на ци о нал ни те 
ин те ре си, крај на та бе скру пу лоз-
ност, ма ки ја ве ли зам и ал ба ни за ци-
ја на СДСМ, ко ја се га е во би тка со 
БЕСА за при ма тот на нај го ле ма та 
ан ти ма ке дон ска пар ти ја.

По стиз бор но то трез не ње на дел од 
Ма ке дон ци те, кои утро то на 12 де-
кем ври се раз бу ди ја до гр до то ли це 
на СДСМ и сфа ти ја де ка не ма ни што 
од иде о ло ги ја и ре во лу ци ја и де ка 
сѐ би ло го ла бор ба за власт пре ку 
ид но за гор чу ва ње на жи во тот на 
по ко ле ни ја та со без о бра зен флерт 
со Ал бан ци те, се пак, до а ѓа за доц-
не то. Ма мур ла кот пре диз ви кан од 
нив на та опи е ност со глу по сти те на 
За ев и вру шка та ќе го по ми нат со 
те шко тии. Вре ме им е, оста на ти от 
дел од на ро дот ве ќе одам на блуе од 
по ну де но то од За ев. Нив на та евти-
на ла га ска по ќе ја чи ни др жа ва та. 
„На чо век мо жеш да му да деш, не 
мо жеш да му зе меш со си ла“ из ја ви 
ед наш ли де рот во Стру ми ца. Епа, 
вре ме е не кој, ма кар со си ла, да им 
да де и вса ди мал ку на ци о нал но 
чув ство. Крај но вре ме... 

АнАлизА
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Пишува | Горан Момироски

Изјавата на лидерот на ДУИ, според кого ако не бидат 
прифатени барањата на ДУИ, која дел од набљудувачите 
ја доживуваат како нова јавна закана за дестабилизација 
на Македонија, отвора нови перспективи за иднината на 
македонската политичка криза

Тоа што Ахмети уште еднаш 
нè потсети дека никогаш 
не донел одлука спротив-

на на интересите на албанскиот 
народ воопшто не му помага 
ниту на неговиот народ ниту 
на другите граѓани на Македо-
нија, но барем јасно кажа дека 
нема проблем да донесе одлу-
ка спротивна на интересите на 
Македонците, Турците, Ромите, 
Србите, Бошњаците, Власите, 
Хрватите и на сите други што 
живеат во земјава. Во изјава 
за телевизијата „Алсат М“ Али 
Ахмети на сите Албанци во 
Македонија им порача да не 
стравуваат, со што на другите 
индиректно им најави дека тие, 
можеби, треба да стравуваат. 
Понатаму, тој вели дека него-
вата конечна одлука ќе ја одра-
зува волјата на мнозинството 
на албанскиот народ што, пак, 
може да значи дека не е многу 
загрижен дали со новата влади-
на коалиција ќе биде одразена 
волјата на мнозинството Маке-

донци. Нај спорна од сите изјави 
што ги даде Ахмети во своето 
несреќно интервју е, сепак, таа 
за донесувањето одлуки на 
штета или од интерес на Ал-
банците. Точно е дека Ахмети 
е лидер на политичка партија 
што доминантно ги претставу-
ва македонските Албанци, но 
точно е и тоа дека тој со ваков 
пристап во крајно напнати де-
нови го уништи својот обид да 
се претстави како модерен ев-
ропски политичар. И на Ахмети 
и на тие што го донесоа од пла-
нина во македонското собрание 
им е јасно дека на Балканот и 
во Македонија една исклучи-
телност на етничка основа 
создава друга, една реакција 
создава низа контрареакции 
и, на крајот на краиштата, дека 
сите политичари работат или 
мислат дека работат во интерес 
на својот народ. Ахмети е еден 
од ретките што не зборува за 
сите граѓани, туку само за Ал-
банците. 

ахметинесеплашиод
Македонијабезвлада
тукунавивазатоа
Директната закана дека Маке-
донија може да остане без вла-
да доколку кај македонските 
партии не надвладее разумот, 
односно доколку не ги прифа-
тат неговитеe услови за кои знае 
дека ниту албанските партии не 
би ги прифатиле, е само израз 
на немоќ на некогаш семоќниот 
лидер на ДУИ. Политички на-
ивните во пораките на Ахмети 
можат да препознаат искреност 
и принципиелност, но тие што 
ги разбираат работите целосно 
сфаќаат дека тој не само што не 
исклучува, туку и навива за Ма-
кедонија без влада. Причините 
се едноставни, ако Македонија 
нема влада, односно остане со 
техничка влада, ДУИ ем ќе може 
да тврди дека не е на власт ем ќе 
може да се правда дека поради 
тоа што не е на власт не може 
да ги спроведе своите ветувања 
кон електоратот. Ако нема влада 
Ахмети како дел од каква било 
техничка, транзициска или екс-
пертска влада ќе има можности 
да користи државни ресурси за 
да ги врати загубената почит и 
влијание кај Албанците. За Ахме-
ти и коалиција со СДСМ е крајно 
контрапродуктивно затоа што 
СДСМ, практично, ја уништи ДУИ 

со своите „великоалбански ба-
рања“ и целосно ја разнебити 
структурата на некогашната 
УЧК. Но причините за невле-
гување во коалиција со СДСМ 
имаат и друга природа, која не 
се базира на емоции и на одмаз-
дољубивост. СДСМ, практично, 
ја прикажа ДУИ како умерена 
партија што не бара доволно за 
Албанците и во таква коалиција 
ДУИ ќе треба да се бори со свои-
те коалициски партнери за да го 
добие гласот на народот, што е 
исклучително тешко во маке-
донската реалност. Се разбира, 
сите овие сценарија и анализа 
паѓаат во вода доколку ДУИ до-
бие јасен сигнал што треба да 
прави од луѓето што и досега ја 
водеа партијата по трансфор-
мацијата од воена во политичка 
организација. Во таков случај, 
ДУИ, ако треба, ќе тргне и про-
тив Албанците. 

Незавладапо
секојацена
Јавните позиции на Ахмети, кол-
ку и да иритираат дел од јавнос-
та, сепак се добри за да може да 
се постават црвени линии во 
преговорите. Истите позиции 

треба да важат и за ВМРО-ДПМ-
НЕ и за СДСМ. Никој не смее да 
формира влада со ДУИ доколку 
таа влада е од интерес за Алба-
нците, а на штета на сите други 
граѓани. Подобро е четири годи-
ни без влада, односно со админи-
стративна или техничка влада, 
отколку политичка влада што ќе 
предизвика промена на името, 
федерализација, кантонизација, 
етнички кроен буџет. И тука и 
ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ треба да 
се свесни дека никој никогаш 
нема да им прости ако напра-
ват компромис и ако влезат во 
влада што ќе биде спротивна на 
националните и на државните 
интереси. 

Политичко-техничка
влада
Една од опциите што може да ја 
премости сегашната ситуација 
е формирање влада со леги-
тимност, односно мнозинство 
во парламентот, која во исто 
време ќе нема право да решава 
за важните државни теми како 
преговорите за името. Оваа 
политичко-техничка влада не 
смее да чепне по унитарниот 
карактер на земјата и во про-

мена на Уставот во кој било 
дел, туку само да ги спроведе 
реформите од списокот на При-
бе и да создаде услови за уште 
едни избори за една година, по 
кои во политички преговори 
за начините на кои може да се 
реши кризата ќе влезе влада со 
целосен капацитет. 

државабезвлада
Најпознат пример за демократска земја 
што подолг период функционирала без 
политичка влада е Белгија, која од 2010 
година до 2011 година, цели 589 дена беше 
без влада, која има мнозинска поддршка во 
националниот парламент. Како резултат на 
непремостливите разлики меѓу фламанска-
та и валонската заедница во кралството 
Белгија оваа земја речиси две години беше 
без влада, но во тој период политичката 
криза беше само на хартија. Земјата не само 
што не доживеа економски колапс, туку 
доживеа и економски пораст, кој беше по-
голем од најголем дел од другите членки на 
ЕУ. Се разбира, Македонија, освен што има 
делумни сличности во етничкиот состав, 
сепак не треба да се надева дека лесно ќе 
го доживее белгиското искуство. Поизвесно 
е дека без политичка влада, Македонија не 
може да биде стабилна, што е главен прио-
ритет во услови кога Европа очекува нова 
бегалска криза. �

не за влада по секоjа цена

 БелГИСкО СцеНАРИО, АМеРИкАНСкА РеЖИјА, Се СНИМА ВО МАлА РеЧИцА
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Пишува | Никола Србов

Поидентично не може 
да биде. Ни ја пресликаа 
1991 година и воопшто не 
ги засега што државата 
ја водат кон амбис. Факт, 
историјата не се повторува, 
неа ја повторуваат тие 
што не ја научиле. По 
прегласувањето во Теарце и 
потврдата на пратеничките 
мандати влегуваме во 
фаза на составување на 
идната влада, во таа фаза 
нè чека сликата од 1991/92 
година, сега треба да 
се преслушаме што сме 
научиле

Не спаѓам во тие паметните ана-
литичари што од прва кажуваат 
каква иднина нè очекува, или од 

тие што имаат некаква информација, 
се разбира, „доверлива“, едноставно, 
ќе ги изнесам фактите и како можеме 
да се извлечеме здрави и живи од тоа 
што ни е сервирано.

На првите парламентарни избори во 
Република Македонија, кои се одржаа 
на 11 ноември 1990 година, победата 
ја однесе ВМРО-ДПМНЕ, која освои 
мнозинство во парламентот со 38 пра-

теници, наспроти 31 пратеник освоен 
од страна на СДСМ, тогаш сè уште СКМ 
ПДП и 17 пратеници на албанската 
ПДП. Тоа беше најшарениот парламен-
тарен состав и за да се состави влада 
беше потребно големо искуство во 
политиката, тука комунистите беа во 
предност тој период. Проблемот во 
составувањето на оваа влада произ-
лезе уште за време на предизборна-
та кампања, во предизборието СКМ 
ПДП се обиде да го пресече полетот 
на ВМРО-ДПМНЕ што, пак, ќе значеше 
крај на владеењето на дотогашните 
кадри. Ѝ беше подметнат радикален 
антиалбанизам што, пак, историски 
се негира со вредностите и со прин-
ципите на ВМРО, која никогаш не била 
антиалбанска. Извршниот комитет на 
ВМРО-ДПМНЕ се оградуваше од анти-
албанизмот, кој се влеваше во партија-
та, но неискуството го направи своето, 
во голем дел од партијата се рашири 
ваквото расположение, кое, пак, беше 
поттикнувано од политиката на Мило-
шевиќ во Косово. Секој што ја познава 
барем малку политиката знае дека 
ВМРО и Милошевиќ се два различни 
света, но тој што подобро навлегол во 
суштината на проблемот од тој пери-
од, знае дека токму кадрите на Ми-
лошевиќ ја определија ВМРО-ДПМНЕ 
да биде антиалбанската партија во Р. 
Македонија.

Влевањето на силниот антиалбанизам 
доведе до неможност да се направи 
коалиција со ПДП и ВМРО-ДПМНЕ да 
ја состави владата. Поразената, но по-
искусна, СКМ ПДП искористувајќи го 
моментот притискаше да се состави 
експертска влада. На 20 март 1991 
година беше избрана експертската 
влада. На ВМРО-ДПМНЕ ѝ беше одзе-
мена можноста како победник на из-
борите да состави влада. Поразениот 
ги диктираше условите. Кога имате 
експертска влада, или широка коа-
лиција, опасноста да ве отстранат од 
власт е најголема, едноставно, ќе ве 
надгласаат. Тоа и се случи, на 17 ав-

густ 1992 година, во Собранието беше 
изгласана недоверба на експертската 
влада. Новата влада ја состави Бранко 
Црвенковски, на тој начин во Р. Маке-
донија на власт стапи поразениот од 
парламентарните избори.

Сето ова се случуваше додека во дру-
гите републики од Југославија беснееја 
најжестоките војни на европска тери-
торија по Втората светска војна. Во 
таква констелација, со војна во сосед-
ството, Република Грција многу лесно, 
под закана за воен конфликт, влезе во 
дипломатска офанзива против Репу-
блика Македонија. Владата составена 
од поразениот СДСМ ги прифаќаше 
сите услови поставени од страна на Р. 
Грција. Во исто време, Џорџ Сорос по-
чна да навлегува во Македонија, многу 
едноставно, ни порача, сонце или лав 
не доаѓа предвид, даде нешто ситно 
пари и се инсталираше Фондацијата 
Отворено општество.

Грешките на ВМРО-ДПМНЕ се редеа 
еднаподруга, во 1994 година партија-
та реши да ги бојкотира парламентар-
ните избори и на тој начин згасна и 
тој мал дел плурализам и демократија 
во македонското општество. Во 1994 
година СДСМ сам состави и влада и 
опозиција, си исценира опозиција. 
Веднаш следуваше промена на др-
жавното знаме, потпишување на при-
времената спогодба со Грција во која 
се откажавме од сè што е македонско, 
и кругот се затвори со криминалната 
транзиција. Македонецот остана и 
обезличен и гладен. Во ВМРО-ДПМНЕ 
во 1996/97 година почнаа да влегу-
ваат нови интелектуални сили, кои 
знаеја што значи политика и иг-
рање во политички води. На парла-
ментарните избори во 1998 година 
ВМРО-ДПМНЕ повторно ја однесе по-
бедата, но овој пат, за разлика од 1990 
година, изигра мудро и направи влада 
коалицирајќи со албанска партија. За 
македонското општество 1998 година 
е клучна, тогаш се прекрши полуве-

ковното владеење на една партија. 
Веднаш по составувањето на новата 
влада, ВМРО-ДПМНЕ ги ослободи сите 
политички затвореници Албанци, кои 
претходно СДСМ ги затвори поради 
политичко дејствување. Во 2000 го-
дина ВМРО-ДПМНЕ, по промената 
на Павле Трајанов од позицијата ми-
нистер во МВР, ги дерегистрираше 
сите десничари што биле следени од 
тајната полиција. Албанците почнаа 
да ги остваруваат своите права и во 
законски запишани норми, еконо-
мијата растеше, државата, конечно, 
зачекори напред и тогаш почна вој-
ната во 2001 година.

Сето ова го нафрлив за да ја имаме 
големата слика бидејќи денеска Ре-
публика Македонија е во иста ситуа-
ција како по првите парламентарни 
избори од 1990 година. ВМРО-ДПМНЕ 
освои најмногу пратенички места и 
најмногу гласови на парламентарните 
избори, но победата на ВМРО-ДПМНЕ 
е оспорувана од поразениот СДСМ, кој 
се заканува со составување влада. За да 
биде идентична ситуацијата, денеска 
на граница немаме војна како во по-
четокот на 90-тите години, но затоа 
имаме емигранти од Блискиот Исток, 
што значи границата и денес, исто како 
и тогаш, ни е под директна закана. Исто 

како на почетокот на 90-тите години, 
спорот со Грција сѐ уште го имаме на 
маса, а СДСМ се нуди за негово брзо 
решавање. Исто како и тогаш, така и 
денес, повторно Сорос дејствува во 
македонското општество, тогашно-
то укорување за сонцето и за лавот 
денеска го надградува со уривање на 
суверенитетот на државата. Исто како 
и тогаш, така и денес, во редовите на 
СДСМ се вклучени кадри од некогашна-
та Служба за државна безбедност. Исто 
како и тогаш, денес на ВМРО-ДПМНЕ ѝ 
се лепи антиалбанска етикета, додека 
партијата што ликвидираше најмногу 
Албанци денеска нуди пакет за проши-
рување на Рамковниот договор. Стари-
те комунисти ја усовршија тактиката, 
според која: ако си за зачувување на 
целовитоста на државата и на нејзини-
от суверенитет, тогаш ти си шовинист 
и антиалбански настроен.

Денеска СДСМ на чело со Зоран Заев, 
исто како неговиот претходник Бран-
ко Црвенковски во 1991 година, се за-
лага за составување широка влада. 
Погоре споменав што значи широка 
влада и какви опасности носи, па да 
не повторувам. Но, колку и да се оби-
дува СДСМ да ја врати Македонија во 
мрачните времиња од блиското мина-
то, денеска ВМРО-ДПМНЕ е со многу 
поголемо искуство и знаење.

ВМРО-ДПМНЕ мора да има на ум 
дека широка влада може да доведе 
до надгласување и исфрлање од власт, 
а што би донело тоа можеме да видиме 
од минатото. За вие, како поразен, да 
можете да опстанете на власт, ќе мора 
да се согласите со сè што ќе ви биде 
ставено на маса. Во интерес на држава-
та е ВМРО-ДПМНЕ да состави влада со 
ДУИ, да следува период на стабилиза-
ција бидејќи нè чекаат локални избори 
и емигранти на граница. Локалните 
избори и притисокот на границата 
можат да доведат до големи турбулен-
ции од кои ќе трпи државата, затоа е 
потребна влада. Во Р. Македонија се 
воспостави некое непишано правило 
дека победничката партија од маке-
донскиот блок и победничката партија 
од албанскиот блок треба да составу-
ваат влада. Доколку ДУИ го прекрши 
ова правило, целиот албански елек-
торат ќе треба да биде свесен дека на 
идните избори, кога ВМРО-ДПМНЕ ќе 
освои повеќе од 61 пратеник, ќе може 
сама да состави влада. Во моменти 
кога е загрозена државата не смее да 
има компромиси. �

1991годинаво2016година:
Поразениотсеобидувадајапогази

волјатанамнозинството
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Да си че сти та ме на 
из држ ли во ста и на 
тр пе ни е то. Тоа се ко-

гаш но си ре зул та ти, ду ри 
и то гаш ко га сѐ изг ле да 
за луд но и глу па во. Ко неч-
но, овие доб ле сти се есен-
ци ја на са ми от жи вот. Сѐ 
дру го, освен тр пе ни е то и 
сил на та вол ја да се из др-
жи во сопс тве на та вер ба, 
е три ви јал но, бр зоп ле то и 
не од го вор но. 

Конф ли ктот е се ко гаш 
ту ка, тој ле ви ти ра во 
ете рот, во под не бес је то 
и ба ра сце на и акте ри за 
сво и те сце на ри ја. Игра-
та е за нес на, ви стин ска 
хип но за, но ко га таа не е 
дис ло ци ра на во сфе ри те 
на ба нал но то и ко га ќе ги 
оп фа ти ви тал ни те тра е-
кто рии на оп штес тве ни те 
си сте ми, то гаш се слу чу-
ва ат не по им ли ви по тре си 
и тра ге дии. То гаш лу ѓе-
то се чу дат, се пра шу ва ат 
во па ни ка што, всуш ност, 
се слу чу ва, од ка де ва ков 
изб лик на не чо веч ност, 
ти ра ни ја и зло? 

Но, во тие мо мен ти не ма 
ни ка ков уте ши те лен од го-
вор, са мо ужас и де струк ци-
ја, ко ја не пре ста ну ва и ги 
по лу ду ва си те. 

За тоа им че сти там на си те 
за тр пе ни е то и за из држ ли-

во ста. Ве ру вај те, не ма по-
до бра стра те ги ја и та кти ка 
од овие две... 

На прав до љу би ви те, на хе-
рој ски те и еп ски ка ра кте-
ри, на оние што др жат до 
сопс тве но то до сто инс тво, 
мо же би, овие при ста пи 
кон ре ша ва ње то на конф-
ли кти те им се мал ку и ин-
до лент ни, осо бе но за тоа 
што се во пра во, а тие се 
се ко гаш во пра во, та зар 
да не се, би се воз не су ва ле 
ли со тол ку са мо до вер ба и 
по све те ност, но, ве ру вај те, 
во инс тве ни те ка ра кте ри 
пр ви го гу бат те ре нот. 
Нив ни от тем пе ра мент ги 
но си во из бр за ни ре ак ции 
и ги бел. 

Би ре кол де ка тре ба да 
се ис цр пат си те ва ри јан-
ти, по не ко гаш по це на 
на го ле ми по ни жу ва ња и 
одре ку ва ња, но прав да та 
ќе по бе ди за што таа се ко-
гаш по бе ду ва, без ог лед на 
тоа кол ку ова по пра ва ње 
на мо рал ни те ас пе кти на 
ствар но ста во да де ни вре-
ми ња и ус ло ви ќе про гол та 
енер ги ја и мис ли. 

За тоа, са мо на пред со тр-
пе ни е то, со то ле рант но ста 
и со вол ја та да се оп стои 
на нај до бро то во на ша та 
иде о ло шко-по ли тич ка 
има ги на ци ја. 

Ви че сти там, urbi et orbi, 
дра ги жи те ли на пла не-
та ва, а по себ но на гра ѓа-
ни те на Ре пуб ли ка Ма ке-
до ни ја, што и по крај си те 
иску ше ни ја, сѐ уште има те 
човeшти на во сво и те ду-
ши, што има те ем па ти ја 
за ближ ни те, и по вер ти-
ка ла и по хо ри зон та ла, и 
што по себ но ги ми лу ва те 
доб ле сти те што на мно гу 
дру ги ме ста се ве ќе ис пра-
те ни во исто ри ја та, а тоа се 
тр пе ни е то и то ле рант но-
ста и, се ка ко, што сѐ уште 
не ве оз на чи ле со чи по ви, 
со зна кот на не че сти ви от. 

Ред но е што по ве ќе од 
нас, гра ѓа ни те на све тот 
(а на што би би ле, се пра-
шу вам?), да се пок ло ни ме 
на вир ту ел ни те, но не по-
ко леб ли ви по си ла та на 
ду хот ка те дра ли на тр пе-
ни е то, на по чи ту ва ње то, 
на со зер цу ва ње то. Тоа се 
сил ни те хра мо ви на оп-
сто ју ва ње то на чо ве ко ви-
от вид. Са мо во за кри ла та 
на нив на та не по ко леб ли-
вост и спо кој мо же ме да ја 
ви ди ме уба ви на та и љу бо-
вта на би ти е то. За тоа ви 
че сти там што ре ши вте да 
игра те на нај му дра та, нај-
си гур на кар та, на доб ле ста 
над доб ле сти те. 

Ви че сти там со воз ду ше-
ста снеж но бе ла че сти тка 
за ва ша та спо соб ност да ги 
пре жи ве е те ни штож но ста, 
де фе тиз мот и оча јот. Тоа се 
са мо ефе мер ни пла ши ла 
на па тот до све то ста. Др-
же те до тр пе ни е то, гре шка 
ќе не ма и ни ко гаш не ма да 
за тал ка те во не про од ни те 
шу ми на зло то, пол ни со 
гр му шки, на чич ка ни со тр-
ње, со кр во лоч ни ѕве ро ви, 
на се ле ни во мра кот, што 
дем нат на за тал ка ни те ка-
ко на ле сен плен. 

Тр пе ни е то е со стој ба од 
ко ја из ви ра ат му дро ста и 
соз на ни е то, но најм но гу 
од сѐ – ви сти на та, што е 
и нај важ но. 

Ви сти на та ве спре чу ва 
да про пад не те мо рал но и 
ду хов но. Таа е ви стин ски-
от из вор на си гур но ста и 
хар мо ни ја та. Ви сти на та ве 
др жи во жи вот, сѐ дру го е 
са мо пре жи ву ва ње. 

Не е проб ле мот во зло то 
кај дру ги те, проб ле мот е 
се ко гаш во не до сти гот од 
тр пе ние кај нас са ми те. За-
тоа, да се фа ти ме за на ша та 
нај го ле ма на ци о нал на доб-
лест – тр пе ни е то. 

Исто ри ја та ште дро и сли-
ко ви то ни по ка жу ва до 
ка кви ка та стро фи но си 
отсус тво то на тр пе ние. По-
не ко гаш не шта та не мо жат 
да се вра тат во пр во бит-
на та со стој ба отка ко ко дот 
на тр пе ни е то ќе би де пре-
кр шен и не кој им пул си вен 
и не кон тро ли ран гест ќе 
пре диз ви ка ни за од еска-
ли рач ки ре ак ции, кои ве-
ќе ни ка ко не мо жат да се 
сов ла да ат. Овие не по са ку-
ва ни ла ви ни од зло тре ба 
да би дат пре ве ни ра ни со 
ед но дос лед но тр пе ние и 
то ле ран ци ја. 

Ние сме ма ла за ед ни ца на 
лу ѓе со раз лич ни та би е ти, 
ве ри и кул ту ри и си те жи-
ве е ме во па зу ви те на оваа 
ма ла и сѐ уште си ро маш-
на др жа ва. Единс тве на та 
вред ност со ко ја мо же ме да 
се но си ме про тив иску ше-
ни ја та, кои ха ра ат по свет-
ски те ме ри ди ја ни, е ток му 
умет но ста на тр пе ни е то. 

Таа умет ност е умет ност 
над умет но сти те и по ли-
ти ка над по ли ти ки те. Тр-
пе ни е то ќе ви воз вра ти со 
го лем ду хо вен бе ри ќет во 
вре ми ња ко га нај мал ку се 
на де ва те на тоа. 

За тоа овој Бо жиќ, без ог-
лед да ли го чес тву ва те по 
Гре го ри јан ски от или по 
Ју ли јан ски от ка лен дар, 
би де те тр пе ли ви и истрај-
ни ка ко што е мај ка та кон 
сво е то че до.   �
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Невработеностадостигнаисторискинајнискониво
екО НОМ СкИ ДО СТИГ НУ ВА ЊА ВО 2016 ГО ДИ НА

Невработеностападнанаисторискинајнискониво

инвестициитедонесоа
просперитет
Се зго ле ми бро јот на вра-
бо  те ни во фа бри ки те и во 
по  го ни те на стран ски те ин-
ве сти то ри во Ма ке до ни ја. 
Ком па ни и те што ве ќе ин ве-
сти ра ле во др жа ва та го про-
ши ру ва ат про из водс тво то, 
отво ра ат но ви ка па ци те ти, 
ан га жи ра ат по ве ќе ра бот-
ни ци.

Аме ри кан ски „Ам фе нол“ 
поч  на со из град ба на тре та-
та фа бри ка за про из водс тво 
на авто мо бил ски де ло ви во 
Ко ча ни. Но ви от ка па ци тет 
тре ба да би де го тов кон сре-
ди на та на ид на та го ди на и во 
не го ќе ра бо тат 400 ра бот ни-
ци, со што вкуп ни от број на 
вра бо те ни во оваа ком па ни ја 
ќе се иска чи на 2.500 лу ѓе. 
Во сло бод на та зо на во охрид-
ско-стру шки от ре ги он се гра-
ди фа бри ка та на „ОДВ еле-
ктрик“, тре ба да би де го то ва 
во пр ви от квар тал на 2017 
го ди на. Но, Гер ман ци те ве ќе 
зна ат де ка ќе ги на тфр лат 
пр вич ни те пла но ви. Гер ман-
ска та ком па ни ја мо мен тал но 
ра бо ти ка ко бра ун филд-ин-
ве сти ци ја со 220 вра бо те ни. 
Прет ход но, сво и те биз ни си 
во зем ја ва ги про ши ри ја и 
„Џон сон Ме ти“, „Тек но хо зе“, 
„Џон сон кон тролс“. Во слу ча-
јот на аме ри кан ска та „Џон-
сон кон тролс“, по Скоп је се 
отво ри фа бри ка во Штип, а 
се гра ди тре та во Стру ми ца.

Се нај а ву ва ат и мно гу број-
ни но ви ин ве сти ции за 2017 
го ди на.

Стап ка та на не вра бо те ност во др жа ва та 
пад на на нај ни ско ни во до се га и во тре-
ти от квар тал од 2016 го ди на из не су ва ла 
23,4 про цен ти. Др жав ни от за вод за ста ти-
сти ка на по че то кот на де кем ври об ја ви 
де ка во тре то то три ме сеч је од 2016 го-
ди на актив но то на се ле ние во Ма ке до ни ја 
брои 949.944 ли ца, од кои вра бо те ни се 
727.985, а 221.959 ли ца се не вра бо те ни. 
Ана ли за та на по да то ци те на За во дот по-
ка жу ва де ка стап ка та на не вра бо те ност 
во тре ти от квар тал од 2016 го ди на би ла 
2,1 про цент ни по ен по ни ска во од нос на 
исто то три ме сеч је од 2015 го ди на, а 0,6 
от сто по ни ска во од нос на вто ри от квар-
тал од го ди на ва. Во од нос на про сеч на та 
стап ка на не вра бо те ност во 2015 го ди на, 
ко ја из не су ва ла 26,1 про цен ти, не вра бо-
те но ста во тре ти от квар тал од го ди на-
та што из ми на пад на ла за 2,7 про цент-
ни по е ни. Спо ред број ки те, во тре ти от 
квар тал на 2016 го ди на има ло за 21.271 
не вра бо те ни по мал ку од исти от пер и од 

од 2015 го ди на, а вра бо те ни би ле 16.605 
ли ца по ве ќе откол ку во исти от квар тал 
во 2015 го ди на.

По да то ци те по ка жу ва ат де ка ова е исто-
ри ски нај ни ска стап ка на не вра бо те но-
ста во др жа ва та. Спо ред ста ти сти ка та 
на На род на бан ка, по оса мо сто ју ва ње-
то на др жа ва та не вра бо те но ста би ла 
нај ни ска во 1993 го ди на и из не су ва ла 
27,7 про цен ти. По тоа дра стич но рас те, 
со тоа што во 1994 го ди на из не су ва 30 
про це ни, а во 1997 го ди на до стиг на 37 
про це ни. Ре корд но нај ви со ка стап ка 
на не вра бо те ност во др жа ва та, спо ред 
по да то ци те, е из ме ре на во 2005 го ди на 
ко га из не су ва ла 38 про це ни. По тоа ни ту 
ед на го ди на др жа ва та не ма ла по ни ска 
стап ка од 30 про цен ти сѐ до 2013 го ди на 
ко га е из ме ре на стап ка од 29 про це ни, 
по што поч ну ва по дра стич но да оди 
на до лу сѐ до 23,4 про це ни во тре ти от 
квар тал од 2016 го ди на.

Сезадржастапкатанаекономскираст
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по ве ќе од две го ди ни др жа ва та жи вее во ус ло ви на по ли тич ка 
кри за, ко ја, се пак, не ус пеа да го за пре еко ном ски от на пре док. 
Го ди на та што из ми на мо же да се по фа ли со исто ри ски пад на 
не вра бо те но ста, влез на мно гу број ни стран ски ин ве сти ции, 
из град ба на мно гу број ни па ти шта, мо дер ни зи ран же лез нич ки 
со о бра ќај. пре се кот на 2016 го ди на на еко ном ски план по ка
жу ва де ка биз ни сот ус пе ал да ги из др жи број ни те пре ви ра ња 
на по ли тич ки план, но, исто та ка, упа ти по ра ка де ка што по бр зо 
тре ба да се офор ми ста бил на вла да ко ја ќе ги тра си ра па те ки те 
за на та мо шен раст

Пишува | Александрија Стевковска 

НаМакедонијаЍсеслучиградеженбум

Македонијасенајде
меѓудесеттенајдобри
економиивосветот
Ма ке до ни ја во 2016 го ди на се нај де 
ме ѓу де сет те нај до бри еко но мии во 
све тот и пет те нај до бри еко но мии во 
Евро па за во де ње биз нис во из ве шта-
јот на „Ду инг биз нис 2017“ на Свет ска 
бан ка, кој ран ги ра 190 зем ји од све тот.

Спо ред из ве шта јот на „Ду инг биз нис“, 
во нај до бри те де сет еко но мии се вбро-
ју ва ат Нов Зе ланд (1), Син га пур (2), 
Дан ска (3), Хонг Конг (4), Ре пуб ли ка 
Ко ре ја (5), Нор ве шка (6), Ве ли ка Бри-
та ни ја (7), САД (8), Швед ска (9) и Ма-
ке до ни ја (10).

Во Евро па, пред Ма ке до ни ја се са мо 
че ти ри еко но мии – дан ска та, нор ве-

И по крај не га тив но то вли ја ние 
на по ли тич ка та кри за врз еко-
но ми ја та, еко ном ски от раст за 
2016 го ди на се оче ку ва 
да би де над про ек-
ци ја та, нај а ву ва 
Ми ни стерс тво то 
за фи нан сии. 
Во про сек, 
во пр ви те 

три квар та ли рас тот 
на БДП е 2,7 про цен ти и 
ако се ана ли зи ра ат па ра-
ме три те, ќе се ви ди де ка 
стап ки те на раст кон ти-
ну и ра но се дви жат не ка де 
над 2,5 про цен ти. До кол ку 

зе ме ме пред вид де ка ре ви-
ди ра на та про ек ци ја из не су-

ва ше 2,3 про цен ти на БДП, се 
до а ѓа до еден раст што се на о ѓа 
над тие про ек ции и по крај об је-
ктив ни те преч ки што ги има ше 
еко но ми ја та.

Во пр ви от квар тал еко ном ски от 
раст из не су ва ше 2,6 про цен ти, 
во вто ри от 3,1, а во тре ти от 2,4 
про цен ти, или ку му ла тив но 2,7 
про цен ти. Гра деж ниш тво то бе-
ше дви га тел на рас тот го ди на ва 
со ви со ка стап ка од 15 про цен ти. 
Раст има и кај зем јо делс тво то 

(6,1 про цен ти), кај ин ду стри-
ско то про из водс тво (4,4 про-
цен ти) и кај ус луж ни от се ктор 

(2,6 про цен ти). Ви сок раст се 
за бе ле жу ва и кај не кои гран ки 
ка де што има по со фи сти ци ра но 
про из водс тво, ка ко про из водс-
тво на мо тор ни во зи ла (ви со ки 
65,1 про цен ти), ма ши ни и уре ди 
(26,4 от сто), про из водс тво на 
еле ктрич на опре ма (20,2 про-
цен ти) што е ре зул тат на  стран-
ски те ди рект ни ин ве сти ции во 
тех но ло шко-ин ду стри ски те раз-
вој ни зо ни.

Го ди на та што из ми на за Ма ке до ни ја зна че ше 
но ви ки ло ме три авто па ти шта. На зем ја ва ѝ се 
слу чи гра де жен бум. Гра деж на та опе ра ти ва е 
на те рен, се ра бо ти на из град ба на пла ни ра ни те 
дел ни ци, кои зна чи тел но ќе го на ма лат вре ме то 
на па ту ва ње, ќе ја зго ле мат кон ку рент но ста на 
еко но ми ја та, но ќе ја по до брат и без бед но ста 
во со о бра ќа јот. Ка пи тал ни те ин ве сти ции во 
ин фра стру кту ра та над ми ну ва ат ми ли јар да 
евра, из гра де на или ре кон стру и ра на е пат на 
мре жа од над 1.300 ки ло ме три. Клуч ни се три те 
но ви авто па ти: од Де мир Ка пи ја до Смо кви ца 
(про ект што се ре а ли зи ра со европ ски па ри), од 
Ми ла ди нов ци до Штип и од Ки че во до Охрид 
(про е кти што се ре а ли зи ра ат со ки не ски па ри).

Ми ла ди нов ци – Штип ве ќе е за вр шен по ве ќе 
од 50 про цен ти, око лу три е сет ки ло ме три во 
два та прав ци ве ќе се асфал ти ра ни. Де мир Ка пи-
ја – Смо кви ца е авто пат по кој ре чи си це лос но 
мо же да се во зи, ве ќе е при крај и се оче ку ва 
2017 го ди на да би де пу штен во упо тре ба. На бр-
гу ќе би де пу штен во упо тре ба и Ми ла ди нов ци 
– Штип. За нај го ле ми от про ект, Ки че во – Охрид, 
ќе тре ба по ве ќе вре ме, око лу две го ди ни, би-
деј ќи е нај те шка та тра са. Из град ба та на овие 
дел ни ци прет ста ву ва из град ба на ка пи тал ни 
про е кти од на ци о нал но зна че ње, би деј ќи са мо 
со нив се зго ле му ва вкуп на та авто пат ска мре жа 
во зем ја ва за 50 про цен ти.

шка та, бри тан ска та и швед ска та, што 
прет ста ву ва огро мен ус пех за др жа-
ва та.

Уште поз на чај но е тоа што во из ве-
шта јот на „Ду инг биз нис“ Ма ке до ни ја 
е по до бро ран ги ра на од 25 зем ји-член-
ки на ЕУ. Та ка, Ма ке до ни ја е по до бро 
ран ги ра на од Есто ни ја (12), Фин ска 
(13), Ла тви ја (14), Гер ма ни ја (17), Ир-
ска (18), Ав стри ја (19), Ли тва ни ја (21), 

Пол ска (24), Пор ту га ли ја (25), Че шка 
(27), Хо лан ди ја (28), Фран ци ја (29), 
Сло ве ни ја (30), Шпа ни ја (32), Сло вач ка 
(33), Ро ма ни ја (36), Бу га ри ја (39), Ун-
га ри ја (41), Бел ги ја (42), Хр ват ска (43), 
Ки пар (45), Ита ли ја (50), Лу ксем бург 
(59), Гр ци ја (61) и Мал та (76).

Ма ке до ни ја е нај до бро ран ги ра на зем-
ја во це ла источ на Евро па, исто та ка 
е ли дер во ре ги о нот спо ред ус ло ви те 
за во де ње биз нис и е ран ги ра на по до-
бро од Сло ве ни ја (30), Ро ма ни ја (36), 
Бу га ри ја (39), Хр ват ска (43), Ср би ја 
(47), Цр на Го ра (51), Ал ба ни ја (58), 
Ко со во (60), Гр ци ја (61), Тур ци ја (69) 
и од Бос на и Хер це го ви на (81).

За по тсе ту ва ње, пред де сет го ди ни 
„Ду инг биз нис“ ја ран ги ра ше Ма ке-
до ни ја на 94. ме сто.
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вратиСевоМуртиНо
задавидиживот
МакедоНија
Ро ден на:  8 октомври 1974 година

ЗОРАН ЗАеВ

Овој човек, несомнено, ја 
обележи 2016 година, 
а лузната ќе ја носат на 

лицата генерации по него за 
никогаш да не се заборави кој 
го посеа предавничкото семе. 
Многумина доцна сфатија дека 
не се работи за блеф кога Заев се 
удираше во гради дека ќе ги ме-
нувал Уставот, името, границите, 
државата, но не е човек да ги об-
вини – матрицата на Заевци и на 
сличните ја отвора само клучот 
на алчноста, заевски ген. 

Годинава што одмина ќе биде 
запишана во историјата по 
рекордниот број одложувања 
на парламентарни избори, по 
топењето на фантомите, капри-
ците на еден човек - црпнатиот 
од Муртино.  

Да, по 11 декември јасно е како 
ден дека не беше пуштање вода 
флертот со Албанците, туку се-
риозна понуда за брак од инте-
рес, но да одиме по ред. 

Годината почна така како што 
заврши минатата – со сомнежи 
и со уцени. На последниот ден од 
старата година Заев театрално 
влезе со шест кутии во СЈО, де-
мек ги предава снимките. Ка-
мери, новинари и шест кутии - 
кутии. Дека ги предал снимките, 
и ден-денес нема докази. 

Во меѓувреме, Катица Јанева 
повторно го одложува „Пуч“. 
Овој пат не ги разгледала дока-
зите што на минатото рочиште 
не ги беше запознала. Набрзо 
ќе биде одложен и „Поткуп“, па 
почнува шпанската серија со 
рочиштата на Заев, која место 

да добие расплет, ќе кулминира 
во декемвриската епизода. Дото-
гаш, Заев, главно, ќе избегнува 
да се појави на суд, а сесрдно ќе 
му помагаат и амбасадорите, ос-
вен кога нема да се договорат 
како што треба. 

Од прв до последен здравора-
зумен човек во Македонија го 
обвини плачкото од Муртино 
дека ја држи во заложништво це-
лата држава. Колку што повеќе 
му се угодуваше толку подебели 
стануваа неговите црвени ли-
нии, а на крајот целиот поцр-
вени, заплака и извика: „Јас не 
играм!“ па не се одржаа избори 
на 24 април, а исто постапи и два 
месеца подоцна, па не се одржаа 
ни изборите на 5 јуни.  

Полчасовно реално шоу на де-
ценијата го отвори февруари. Во 
рингот господинот Зоран Заев 
и неприкосновениот Драган 
Павловиќ - Латас.

�Господине Заев, кога сакавте 
да учествувате на локалните 
избори во 2013 година рековте 
дека списокот може да се пре-
чисти за 15 дена - рече Латас.

�Оставете што сум рекол тогаш 
- реплицираше Заев, а оваа ре-
плика е универзалната вистина 
и ќе се провлекува до ден-денес.

Јакимовски знае нешто што ние 
не знаевме, но далеку од тоа 
дека не очекувавме.  

�Тој истиот ваш лидер, што 
се вика Зоран Заев, од мене 
има побарано 250.000 евра – 
50.000 евра за црквата, 50.000 

за спортот на село, 50.000 за 
културата и 100.000 Ромите.

Полноќни шепкања и двојна 
доза адреналин: Беќир Асани 
му објаснува на Заев зошто веќе 
не смее да излезат снимки од 
функционери на ДУИ во јавнос-
та, а тој со стресени гаќи трк кај 
Верушевски. 

Бомба од спротивниот табор му 
испрати претседателот Ѓорѓе 
Иванов. Објави дека Зоран Заев 
телефонски го молел да биде 
аболиран по настаните на 9 мај.

Мегаскандал: Заев премолчи, 
но претседателот на албанската 
дијаспора Муса Љамалари проз-
борува: Заев отворено договара 
федерализација на Македонија, а 
во игра е промена на знамето, на 
името, на химната, на државата 
и создавање дводомен парла-
мент, при што претседател на 
државата да биде Албанец по 
систем на ротација.  И Биљал 
Касами од Беса го вели истото. 

� Заев еднаш засекогаш сфатил 
една вистина дека Македонија 
не може да биде држава што 
може да создаде механизми во 
кои Албанците ги држи далеку 
од институциите.

Да се одложат одложените из-
бори или не одам на преговори. 
Повторно услови, а под прозор-
ци се силуваат институции. 

Ставот на СДСМ не се променил, 
не сака да оди на избори на 5 
јуни бидејќи ќе победи, а Гру-
евски и Ахмети нема да ги при-
знаат изборите, изјави лидерот 
на СДСМ.

Во меѓувреме: Фрла боја по 
државните институции и скита 
со хулиганите, сопартијците 
од разгранокот Шарена рево-
луција.

Во првите 24 часа од поплавата 
во Скопско, Заев организираше 
насилни протести во Скопје, а 
парите на струмичани ги даде 
за Аца Лукас.

Со фотографија од трибините, 
прегрнат со албанско знаме и со 
натпис „Навиваме за Македо-
нија“ Зоки навива за Шкендија. 
Секако, Заев мора да нагласи 
дека секогаш е за успех на Ма-
кедонија.

Фантоми нема – шлаканицата 
со која ДИК му ја затвори устата 
на СДСМ. Џабе се жестеше дека 

нема повеќе од 1.500.000 гласа-
чи. Избирачкиот список е иден-
тичен со тој од 2014 година, кога 
доживеа катастрофален пораз 
од 200.000 гласа разлика.

кафе, 500 евра и лебот насу-
шен: Во предизборието мали-
от Зоки е главен актер, а сите 
други, главно, му се лутат и му 
забележуваат. Ги вработи Зеки-
ри, Шекеринска и Манчевски во 
партијата, фина плата им даде 
– му се налути Нора. Ја викна 
на кафе, уште сеир му фаќаат 
за кафето.

Заев пристигнува во Прилеп: 
Во македонска средина ќе се 
осмели да ја промовира пре-
давничката идеја за двојазич-
ност и за утопистичката идеја 
за живот во Македонија – 200 

евра минимална плата и 500 
евра просечна.

Повторно му се лути. Не му ги 
бендисаа пратеничките листи, 
а и чика Драгиша не му го прос-
тија.

Каран - смирен замина за Берн, па 
ветуваше сè и сешто, му поверу-
ваа и му платија за екстра-услуга. 

� Ако на олку значајни избори 
се случи негативен резултат, 
тогаш ми завршува политич-
ката кариера - рече Заев само 
неколку часа пред да биде пора-
зен. Финансиерите му чукаат на 
врата, а откако падна и во Теарце, 
велат бил виден во амбасадите. 
Народот во Македонија сѐ уште 
го чека да му честита победа. � 
[Р.Р.]
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Ф разата „пресвртна точ-
ка“ се употребува прем-
ногу често, но се чини 

дека идните историчари токму 
така ќе ја опишуваат 2016 го-
дина. Најистакнатиот настан 
беше изненадувачката победа 
на Доналд Трамп. Поразот на 
Хилари Клинтон предизвика 
шок низ целиот свет. Мандатот 
на милијардерот во Белата куќа 
почнува на 20 јануари. Многу-
мина ќе го наречат датумот 
„црн петок“ стравувајќи дека 
трампизмот може непоправли-
во да ѝ наштети на меѓународ-
ната безбедност, заштитата на 
животната средина и на чове-
ковите права. Други, пак, ќе го 
гледаат како знак на добредој-
дена промена. Тоа ќе биде годи-
на на опасно живеење.

Сепак, 2016 година беше по-
себна и по многу други рабо-
ти - и добри и лоши. Борбата 
против Исламска држава во 
Сирија и во Ирак се засили, 
иако терористичките злос-
торства зедоа многу животи 
од Ница до Џакарта. Во Колум-
бија беше потпишан мировен 
договор, со што се стави крај на 
најдолготрајниот бунт во све-
тот. Европската унија остана во 
конфузија откако Велика Бри-
танија гласаше да ја напушти. 
Парискиот договорот обележи 
важен чекор во борбата против 
климатските промени.

Избори и 
референдуми
Протекционистичкиот и изола-
ционистички став на Трамп ја до-
веде во прашање неизбежноста 
од глобализацијата, што укажува 
на враќање на економскиот на-
ционализам, казнените тарифи, 
трговските пречки, контролата 
на движењето на работна сила 
и на капиталот, затворените 
пазари и умови што постоеле 
некогаш пред 1939 година.

Многумина се надеваат дека 
Трамп ќе заземе попрагматичен 
став. Но, тој ја доведе во пра-
шање ефикасноста на меѓуна-
родните институции, како што 
се Обединетите нации, Светска 
банка и НАТО и фрли сомнеж 
врз клучните безбедносни 
сојузници во Азија. Трамп, исто 
така, предизвика загриженост 
за Парискиот договор за кли-
матските промени од април.

Изразената поддршка на Трамп 
за еднострано војување, за ав-
торитарно владеење, тортура, 
неопределен притвор без су-
дење и за верско и расно про-
филирање на имигрантите и на 
бегалците, доколку биде реали-
зирана, би ја уништила универ-
залната заштита на правните 
и човекови права создадена 
преку системот на Обединетите 
нации од 1945 година.

да постигне добри резултати. 
Ле Пен сака Франција да се от-
каже од ЕУ и од еврото. Нејзин 
главен противкандидат, најве-
ројатно, ќе биде Франсоа Фијон, 
католички тачерист. Социјалис-
тичкиот претседател, Франсоа 
Оланд, нема да се кандидира за 
реизбор. На општите избори во 
Холандија во март, исламофобот 
Герт Вилдерс би можел да се по-
каже како влијателно загревање 
за Ле Пен. Вилдерс се залага за 
холандски „Негзит“.

Во септември ќе се одржат сојуз-
ни избори во Германија. Ангела 
Меркел бара реизбор за четврти 
мандат како канцеларка, но се 
соочува со силен отпор од страна 
на антиимигрантската Алтерна-
тива за Германија.

Конфликти и 
тероризам
И покрај постојаните обиди на 
ОН за мир, граѓанската војна во 
Сирија одбележи пет години во 
2016 година и се приближи кон 
крвав расплет. Интервенцијата 
на Русија направи решавачка 
разлика. Бунтовниците поддр-
жани од Западот беа потисна-
ти. Режимот на претседателот 
Башар ал-Асад беше охрабрен 
да верува дека може да опс-
тане.

Во Ирак, офанзивата повторно 
да се заземе Мосул од ИСИС е 
во застој. Војната во Јемен не 
покажува знаци на стивну-
вање, се критикуваат Велика 
Британија и САД за продажба 
на оружје на Саудиска Арабија, 
чиишто воздушни напади се 
обвинуваат за голем број ци-
вилни жртви. Во Либија се 
појави нова закана од ИСИС 
фокусирана на упориштето 
на починатиот Моамер Гада-
фи во Сирт, што предизвикува 
жестоки борби.

ИСИС, исто така, беше актив-
на во Авганистан предизвику-
вајќи ги Талибанците за кон-
трола на руралните средини. 
Авганистан сега е најдолгата 
војна на Америка. Повеќе од 
8.000 американски војници сè 
уште се стационирани таму, 
иако борбените сили на НАТО 
си заминаа. Дали Трамп ќе се 
обиде да ја заврши во 2017 го-
дина, како што Обама залудно 
се обиде да го направи тоа во 
2009 година? Или, пак, ќе ја 
повлече војската, оставајќи ги 
Авганистанците да се борат 
сами?

Трамп вели дека победата над 
ИСИС е негов главен приори-
тет во странство. Тој за совет-
ник за национална безбедност 
го назначи Мајкл Флин, пора-
нешен генерал, кој тврди дека 
е рационално да се плашиме од 

2016годинабешекрајнасветоткаковштогознаеме.Штоследува?

Првиот светски лидер со кого 
Трамп разговараше по побе-
дата беше лидерот на воениот 
удар во Египет, Абдел Фатах 
ал-Сиси, што даде застрашу-
вачки увид во неговите при-
оритети.

Тесниот референдум на кој Ве-
лика Британија гласаше да ја 
напушти ЕУ беше сосема нео-
чекуван. Многумина повлекоа 
паралели со САД велејќи дека 
врз таа одлука имале влијание 
слични националистички и по-
пулистички сили, поткрепени 
од гневот дека глобализација-
та и придружната имиграција 
го поткопуваат начинот на 
живот на нископлатените ра-
ботници.

Според временската рамка на 
британската влада, „Брегзит“ 
ќе почне во март, кога Велика 
Британија и официјално ќе 
поднесе барање за развод. Се 
очекуваат тешки преговори, 
со фокус на слободата на дви-
жење (која Велика Британија 
сака да ја намали) и на непре-
чен пристап на Велика Брита-
нија кон единствениот пазар 
(на што другите членки на ЕУ 
се противат).

Се очекува поделбите во Велика Бри-
танија околу „Брегзит“ да се продла-
бочат, особено ако опадне фунтата и, 
како што се очекува, ако драстично 
се зголемат трошоците за живеење. 
Политичките притисоци во Европа 
уште повеќе ќе ја искомпликуваат 
состојбата по Брегзит.

Во Франција напролет ќе се одржат 
претседателски избори. Се очекува 
Марин Ле Пен, лидерката на крајно-
десничарскиот Национален фронт, 

Сета таа внатрешна несигур-
ност би можела да ја парализира 
ЕУ во 2017 година, како што се 
соочува со приливи на рекор-
ден број бегалци, со хронична 
слабост на еврозоната, закани 
од Русија и со несигурен парт-
нер во Вашингтон. Идејата дека 
Меркел ќе го преземе факелот 
од Обама и ќе стане главен бра-
нител на западната либерална 
демократија останува само пус-
та желба.
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ЕЛИТ ПЛАЗА - Хотел и бизнис центар Скопје

Нова приказна во градот
Модерен и луксузен 

хотел со 4 ѕвезди
Лоциран позади 

Универзалната сала 
во Скопје

ЕЛИТ ПЛАЗА  
Хотел и Бизнис Центар – скопје

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

на 5 нивоа во склоп на самиот хотел

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

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

послужена во елитен ресторан

www.eliteplaza.mk

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

муслиманите. Помислата дека 
тој може да биде задолжен да 
го исполни ветувањето на 
Трамп да ја победи ИСИС ги 
вознемири набљудувачите.

Следната годината американ-
скиот фокус, најверојатно, ќе 
биде напаѓање на ИСИС во 
централните подрачја на ка-
лифатот околу Мосул и Рака 
во Сирија, каде што џихадисти-
те се под опсада од страна на 
ирачките и на курдските сили.

Сепак, заканата од ИСИС ќе 
остане. Западните безбеднос-
ни агенции се загрижени дека 
бројот на раселени џихадисти 
во Европа може да се зголе-
ми во 2017 година и дека ќе 
продолжат да се извршуваат 

напади како тие во Брисел 
во март, каде што загинаа 32 
лица, и во Ница во јули, каде 

што загинаа 86. Џихадистич-
ките веб-страници го славеа 
изборот на Трамп очекувајќи 
пораст на бројот на регрути.

Демократија и 
диктатори
Владимир Путин, претседате-
лот на Русија, ќе остане најго-
лемиот кошмар на Западот во 
2017 година. Покрај Сирија, се 
очекува Русија дополнително 
да го засили своето воено при-
суство по границата со балтич-
ките републики, да продолжи 
да интервенира во Украина 
и прикриено да го користи 
своето политичко влијание, 
да шири дезинформации и да 
продолжи со кибернетската 
војната во источна Европа.

Одбивање на Трамп да го крити-
кува Путин укажува на тоа дека 
САД и Русија, можеби, ќе напра-
ват некој вид политички ком-
промис и ќе се вратат на кон-
цептот на „сфери на влијание“ 
- можност што длабоко алар-
мира многу членки на НАТО. 
Тоа што Трамп го номинираше 
извршниот директор на нафте-
ната компанија „Ексон мобил“, 
Рекс Тилерсон, другар на Пу-
тин, за државен секретар само 
ја зголеми загриженоста. Ако 
Трамп се обидува да направи 
уште едно руско „ресетирање", 
голема е веројатноста дека Пу-
тин ќе си го земе тоа што го сака 
и ќе го остави остатокот. 

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

свет
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Пишува | Билјана Зафирова

Нѐ натераа да ги знаеме,  
нѐ оставија да ги паметиме

Sвона Sвонат...
ГОДИНАТА НА СМРТТА ОДНеСе МНОГУ МАкеДОНСкИ ИМИЊА

По долга и тешка бор-
ба со карциномот, во 
69. година од животот 

почина една од најголе-
мите британски и светски 
музички легенди Дејвид 
Боуви. Вака почна 2016 го-
дина. Социјалните мрежи 
на 11 јануари беа препла-
вени со песни од музичка-
та легенда. На 53-годишна 
возраст во својот дом во 
Оксфордшир на Божик по-
чина Џорџ Мајкл. Вака не-
како заврши годината која 
нумеролозите ја нарекоа 
година на смртта.

Заминаа многу светски, но 
и многу домашни легенди. 
Македонците во јануари беа 
затечени од веста дека нѐ 
напушти човекот што зна-
еше да нѐ развесели, да нѐ 
разигра со миксот од песни 
што тој умееше да го напра-
ви.Љупчо Петровски или 
по по знат како Диџеј Бабу-
ра, легенда на македонската 
радиска и клупска сцена, ја 
загуби битката со болеста 
на 44-годишна возраст, нѐ 
напушти нас, ги напушти 
своите најблиски, животот 
го спречи да се радува на 
своите две близначиња.

Диџеј 
Бабура

живот

ацоСнагата,дар-Мар,Серафимовски...
Во јануари замина и Ратка Чоревска, 
доајенот на македонското актерство. 
Беше дел од многу театарски ансамбли 
во Македонија, со својата актерска моќ 
имавме можност и чест да ја гледаме и 
во играни филмови. На 91 година, во 
Скопје почина Нада Прличкова, долго-
годишната, но и легендарна суфлер-
ка на Македонскиот народен театар, 
втората сопруга на Петре Прличко. 
И бардот на македонското глумиште 
Ацо Јовановски-Снагата го напушти 
овој свет. Почина на 86-годишна во-
зраст оставајќи зад себе многу улоги, 
како на театарската, така и на филм-
ската сцена. Со чичко Ацо замина и 
македонската актерка Лилјана Лиле 
Георгиевска, како и Вукосава Донева–
Варколи, македонска театарска, фил-
мска и телевизиска актерка, поетеса, 
преведувачка и професорка.

Театарџиите беа сведоци на немила 
сцена, кога за време на проба за прет-
ставата „Крал Лир“ во МНТ, на 52 годи-
ни почина истакнатиот словенечки и 
европски режисер Томаш Пандур.

Замина и Дарко Марковиќ, а нам ни 
остана Пецко, стрип по кој ќе го паме-
тиме и спомнуваме Дар-Мар,познатиот 
македонски карикатурист, сатиричар, 
филмски режисер. 

На 43-годишна возраст по долго боледу-
вање почина македонската режисерка 
на документарни филмови, Билјана 
Гарванлиева.

Поетот и театарски критичар Љубомир 
Груевски замина во вечноста, каде што 
одамна го резервираше своето место 

со песните кои станаа антологија на 
македонската современа поезија.

По создадени повеќе од 550 скулптури 
од бронза, мермер, оникс и од дрво, меѓу 
легендите отиде и академик Томе Сера-
фимовски. Се опростивме и од академик 
Глигор Чемерски, еден од најголемите 
македонски сликари. Почина и неговиот 
колега, најпознатиот македонски сли-
кар–наивец Стеван Поповски.

По кратко боледување замина и писате-
лот Мето Јовановски, кој беше претседа-
тел на македонскиот ПЕН-центар и прв 
претседател на Хелсиншкиот комитет 
за човекови права.

Друштвото на писатели се опрости и од 
Трајче Крстески, раскажувач, романси-
ер, поет и драмски автор.

Ацо Јовановски-
Снагата

Дарко  
Марковиќ

Томе 
Серафимовски

Билјана 
Гарванлиева

Ратка  
Чоревска

Вукосава Донева–
Варколи

тивкамузика

Есма Реџепова 
Теодосиевска

Љупка  
Димитровскa

Славчо
Димовски

Аријан Дема 
Љани

Министри,амбасадори
Универзитетскиот професор Јане Миљовски, минис-
тер во експертската влада на самостојна Македонија, 
нѐ напушти на 70-годишна возраст. Почина и Дими-
тар Мирчев, македонски универзитетски професор, 
професор емеритус по политички науки, поранешен 
амбасадор на Република Македонија во Словенија.

Ненадејно замина Светлана Антоновска – основопо-
ложник на современата статистика во самостојна 
Република Македонија.

2016 година беше кобна и за Тони Ристов, долгого-
дишен портпарол на ДОМ. Почина и Драгољуб Нико-
ловски-Ганди истакнат македонски општественик 
и пратеник.

ПоследнотопливањенаНестор

Нико  
Нестор

Слободан  
Сантрач

Гага,Бата,Маринко,Манда...
Богато е небото, сиромашна е српската актерска сце-
на. Србија загуби многу имиња, а Балканот најмногу 
ќе зборува за легендарните актери кои се собраа 
повторно заедно, но некаде таму горе, над облаци-
те.... Душан Голумбовски, Драган Николиќ, младиот 
Маринко Маџгаљ, Бата Живоиновиќ, Ѓорге Јелисиќ, 
Милорад Мандиќ Манда, Мира Ступиќ...

Бата 
Живоиновиќ

Драган  
Николиќ

Милорад  
Мандиќ  
Манда

Вардаровите навивачи се 
опростија од Сашо Микиќ, 
еден од најстарите члено-
ви на навивачката група 
„Комити“. Тој ја загуби нај-
важната битка во својот 
живот и на 48-годишна во-
зраст почина по тешкото 
боледување од рак на мо-
зокот. Во февруари замина 
уште едно име кое остави 
белег во македонскиот 
спорт – почина поранешни-
от селектор на Македонија, 
Слободан Сантрач. По ова 
Македонија се опрости и од 
Нико Нестор, легенда во ма-
кедонското пливање. Нес-
тор, кој го напушти овој свет 
на осумдесет и двегодиш-
на возраст, ќе го паметиме 
како  основоположник на 
македонското маратонско 
пливање и прв Македонец 
што го препливал Ла Манш. 
Овој спорт изгуби уште 
едно име во 2016 година -  
замина пливачката легенда 
и доајен на маратонското 
пливање во Македонија, 
Александар Леко Радиќ, во 
87. година од својот живот.

На 97-годишна возраст 
почина еден од доајените 

на македонскиот фудбал, 
Миле Герасимовски–Гале.

Ракометарите се збогуваа 
од Пеце Димитровски, еден 
од основоположниците на 
ракометната игра и воо-
пшто спортот во Битола.

И боксерите загубија го-
лемо име. На 72-годишна 
возраст почина легендата 
Мирко Леов, претседател 
на Судиската организа-
ција при Боксерската фе-
дерација на Македонија.

Кобната болест го зеде 
27-годишниот Љупчо Цр-
венковски, младиот мо-
торџија од Прилеп, за кого 
се организираше и хума-
нитарна акција. Моторџи-
ите се опростија од уште 
еден нивни колега, Зоран 
Николов, познат како Док-
тор Буш.

2016 година однесе значајни имиња и од музичката сцена. 
2017 година не ја дочека кралицата на ромската музика. 
На 11 декември по кратко и тешко боледување на 73-го-
дишна возраст почина нашиот музички амбасадор во 
светот, Есма Реџепова Теодосиевска.

Ѕвоната заѕвонија и за Љупка Димитровска, дамата од му-
зичката сцена која, иако животот го помина во Хрватска, 
остави стихови што ќе се спомнуваат во музичката историја.

Замина еден од најдобрите македонски гитаристи Аријан Дема 
Љани. По кратко и тешко боледување, во Словенија почина 
големиот промотор на македонската култура во дијаспората 
и низ светот, музичарот Љубен Димкароски. Нѐ напушти и 
оперскиот солист, баритонот Славчо Димовски. Последно збо-
гум и за Александар Стојановиќ, познат македонски балетски 
играч, кореограф, режисер и репетитор, за Лепша Пиперков-
ска, видна македонска пијанистка, Иван Терзиев, македонски 
композитор и флејтист. 

Миле Герасимовски–
Гале



живот
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Новинарскитеперанеумираат
И новинарите загубија многу имиња. Прв во годината што е зад 
нас нѐ напушти осумдесет и тригодишниот доајен на македон-
ското новинарство Борис Поп Ѓорчев. Многу набрзо новинарите 
се збогуваа со младата,четириесетгодишна колешка Марија Пет-
ковска, новинар во дескот на Македонската радио-телевизија, 
која замина сосема неочекувано. Новинарите беа затечени и од 
веста за прераното заминување на водителот кој беше препо-
знатлив по својата насмевка и по ведриот дух, човекот со чиишто 
прилози пораснаа голем број генерации во првите години од 
осамостојувањето на Македонија, големиот Реџеп Пампур.

Се собираа, купуваа фотографии, собираа пари..., но тоа не беше 
доволно за новинарите да го продолжат животот на својата млада 
колешка Маја Велјановска, која боледуваше од рак на коските. За-
мина големиот борец кој не успеа да ја победи последната битка.

Ќе ги спомнуваме многуте жртви на македонските патишта, ќе ги 
спомнуваме починатите родилки, ќе се сеќаваме и на Анита Андреев-
ска-Митровска, една од жртвите во терористичкиот напад во пред-
градието на главниот град на Брегот на Слоновата Коска, Абиџан.

Борис Поп Ѓорчев Реџеп Пампур

Принс,Боуви,Мајкл...
Се простивме од легендарниот музичар Принс, 
од боксерот Мохамед Али, актерот Алан Рик-
ман, од легендарната американска актерка со 
унгарско потекло За За Габор, од Роберт Вон, 
од режисерот Кертис Хансон, од легендарниот 
актер Џин Валјдер, од Гери Маршал... Замина 
шпагети-вестерн легендата Бад Спенсер, како 
и Дорис Робертс, актерката која го толкуваше 
ликот на гласната, посесивна и тешкоподнос-
лива мајка во серијата „Сите го сакаат Рејмонд“...

Светот се шокираше кога дозна за Лиза Лин 
Мастерс, која беше пронајдена обесена во пла-
кар во хотелска соба, како и за смртта на неко-
гашната прва дама на Америка, Ненси Реган. 
Замина легендарниот пејач Леонард Коен, а 
цел свет се потресе од веста за смртта на Деј-
вид Боуви. 2016 година го однесе и славниот 
писател Умберто Еко, а замина и поранешниот 
претседател на Куба, Фидел Кастро.  

На крајот на годината светот со неверување 
гледаше на веста за смртта на легендата Џорџ 
Мајкл, а по него заминаа и познатата актерката 
Кери Фишер, најпозната по својата улога како 
принцезата Леа во филмскиот серијал „Војна 
на ѕвездите“, како и комедијантот Рик Харис. �



д а по са ку ва ме тол ку кол ку што на-
ви сти на мо же ме да до би е ме или да 
сра бо ти ме, со ве ту ва На тка Па чо ска, 

кли нич ки пси хо лог, европ ски ов ла стен пси-
хо те ра певт, тре нер и су пер ви зор во Ин-
сти ту тот за брак, се мејс тво и си стем ска 
пра кти ка. Око лу Но ва го ди на и праз ни ци те 
лу ѓе то нај че сто ја су ми ра ат го ди на та што 
из ми ну ва, пра ват пла но ви и за мис лу ва ат 
жел би што би са ка ле да им се ос тва рат во 
след на та го ди на. Де до Мраз не по стои за 
во зрас ни те, но жел ба та да ги има ме оние 
ра бо ти што до се га не сме ги има ле нѐ пот-
тик ну ва да раз мис лу ва ме де ка, се пак, не-
ко ја си ла или уни вер зум ќе ни по мог не таа 
жел ба да ни се ос тва ри.

тоа кон што да це ли ме. За тоа 
е по ед но став но да има ме кон-
крет ни жел би. Ме ѓу тоа, че сто 
лу ѓе то има ат оп шти жел би, 
по себ но пред по че то ци те. Но-
ва го ди на е по че ток и за се кој 
нов по че ток се по са ку ва ус пех 
и уба ви ре зул та ти. Но ва та го-
ди на е по че ток на но во ле то и 
се оче ку ва мно гу на ши ра бо ти 
кои по ра но не сме ги за вр ши ле, 
се га да го сто ри ме тоа или, пак, 
да поч не ме не што но во. Око лу 
праз ни ци те по сто ја но се го во-
ри за Де до Мраз, кој ре ал но не 
по стои. Но, жел ба та да ги има-
ме оние ра бо ти што до се га не 
сме ги има ле, нѐ пот тик ну ва 
да раз мис лу ва ме де ка, се пак, 
не ко ја си ла или уни вер зум ќе 
ни по мог не таа жел ба да ни се 
ис пол ни.

 Да ли нѐ оп то ва ру ва ат жел
би те?
ПА ЧО СкА: За ви си од тоа кол-
ку ед на жел ба е по са ку ва на. 
Ако има ме не ко ја жел ба што 
дол го вре ме е по са ку ва на, а 
не ос тва ре на, то гаш таа нѐ оп-
то ва ру ва. Лу ѓе то не ко гаш се 

тол ку ри гид ни во по са ку ва ња-
та што не оста ва ат про стор за 
ком про мис. Не се ос тва ру ва ат 
си те што ги по са ку ва ме. Ко га 
ри гид но се др жи ме до тоа ток-
му таа жел ба да би де ос тва ре-
на, то гаш таа знае да оп то ва ри 
би деј ќи не се ос тва ру ва та ка 
ка ко што е по са ка на.

 ка ко да не до жи ве е ме раз
о ча ру ва ње ко га ќе ги за мис
ли ме но во го диш ни те жел би?
ПА ЧО СкА: Ед ни от на чин е 
жел ба та да би де спе ци фич на 
и кон крет на. Ка ко што ка жал 
на ро дот, да по са ку ва ме тол ку 
кол ку што на ви сти на мо же ме 
да до би е ме или да сра бо ти ме. 
Ко га по са ку ва ме не што што е 
над вор од на ши те оче ку ва ња, 
мож но сти или, оп што зе ме но, 
над вор од не што што до то гаш 
ни се слу чи ло во жи во тот, то-
гаш ве ро јат но мно гу е по ма ла 
мож но ста таа жел ба да се ос-
тва ри. Ток му по ра ди тоа, раз-
о ча ру ва ње то мо же да би де по-
го ле мо. Пред да поч не но ва та 
го ди на, за ми ну ва ста ра та. Се-
ко гаш ко га за ми ну ва ста ра та, 

пра ви ме ед на ре ка пи ту ла ци ја 
– што ос тва рив ме од тоа што 
го по са кав ме ми на та та го ди-
на. Ако се по ка же де ка мно гу 
ра бо ти што сме ги по са ка ле 
не се ос тва ри ле, то гаш тре ба 
да по са ку ва ме вни ма тел но и 
на та му. Или, ба рем жел би те 
да би дат во ре ал ни мож но сти. 
Ова се од не су ва на во зрас ни те. 
Де ца та има ат пра во да по са ку-
ва ат сѐ што са ка ат.

 По крај се та еу фо ри ја, праз
ни ци те за не ко го зна ат да 
би дат и де пре сив ни. Зо што?
ПА ЧО СкА: За тоа што лу ѓе то во 
пос лед но вре ме се мно гу оса-
ме ни. Нај че сто не се до го ва ра-
ат со ни ко го да го од бе ле жат 
до а ѓа ње то на Но ва та го ди на 
за тоа што оче ку ва ат де ка не ма 
да по ми нат уба во, де ка тоа не 
е за нив, де ка тоа по втор но е 
уште ед на го ди на во ко ја не ма 
да се чув ству ва ат ре а ли зи ра-
ни. Или, ед но став но, за тоа што 
мож но сти те што ги по са ку ва ат 
за се бе се со се ма на не кое дру го 
ни во од тоа што на ви сти на мо-
жат да го ос тва рат во мо мен тот. 

Од дру га стра на, жи ве е ме во 
оп штес тво ка де што по ве ќе то 
лу ѓе се по ни ско оце не ти или 
по ни ско на гра де ни и по ра ди 
тоа не мо жат да си доз во лат 
за ед нич ко сла ве ње на Но ва та 
го ди на со не кои при ја те ли би-
деј ќи и тоа чи ни па ри. Тоа ќе 
зна чи де ка ме се цот тре ба да 
го по ми нат по скром но и по ра-
ди тоа оса ме но ста е по го ле ма. 
Од дру га стра на, тоа се слу чу ва 
по ра ди тоа што сѐ по ве ќе се 
ме ну ва про фе си о нал ни от ан-
гаж ман, вре ме то по ми на то на 
ра бо та. Де ве де сет про цен ти од 
вре ме то лу ѓе то го по ми ну ва ат 
со ко ле ги те на ме сто со при ја-
те ли те и со род ни ни те. Та ка 
се од да ле чу ва ат. За вре ме на 
праз ни ци те се кој се за тво ра во 
сво јот дом, со по тре ба да се од-
мо ри од пре сил ни от ан гаж ман 
пред праз ни ци те. Ток му тоа но-
си оса ме ност и раз о ча ру ва ње.

 Вре ди ли да би де ме скром
ни во жел би те?
ПА ЧО СкА: Вре ди. Би деј ќи 
скром на жел ба е не што што, 
всуш ност, зна чи де ка со си-

гур ност мо же ме да го ос тва-
ри ме. За тоа што жел би те за-
ви сат од нас и од не ко ја на ша 
сре ќа, од нос но ве ру ва ње де ка 
по зи тив но ќе ни трг не. По зи-
ти ви стич ка та пси хо ло ги ја е сѐ 
по при сут на. До ка жа но е де ка 
кол ку по ве ќе лу ѓе то ве ру ва ат 
де ка не кои ра бо ти мо жат да ги 
ос тва рат, се ка ко не што што е 
во рам ки те на ос твар ли во то, 
тол ку и по бр зо мо жат да го 
ре а ли зи ра ат тоа. Ако сме та ат 
де ка не мо жат да ги ос тва рат 
ра бо ти те, пе си ми стич ни се, 
не мо ти ви ра ни, не ма ат ин те-
рес, не се вклу че ни за тоа да го 
на пра ват и да се да дат из вес но 
за до волс тво и ра дост, то гаш 
и нај ос твар ли во то, кое би мо-
же ле да го ос тва рат на пр ви от 
ќош, не ма да се ис пол ни.

 Среќ ни ли се Ма ке дон ци те?
ПА ЧО СкА: За жал, сѐ по мал-
ку. Пра кти ка та по ка жу ва де ка, 
ка ко што тех но ло ги ја та оди 
на пред, по себ но мла ди те, но 
и лу ѓе то од сред на во зраст, на 
до фат, вир ту ел но има ат мно гу 
на чи ни, ра бот ни средс тва со 
кои мо жат уба во да по ми нат 
или да би дат среќ ни. Но, од 
дру га стра на, мно гу се скром-
ни на ши те средс тва за да го 
има ме тоа. Ток му по ра ди тоа 
сме не ка де ме ѓу жел би те и 
воз мож но то. И ко га сме ме ѓу 
жел би те и воз мож но то, сре де 
пат, по сто ја но сме во жел ба, 
а ни ка ко да стиг не ме до она 
што мо же ме да го ос тва ри ме. 
И то гаш сме не среќ ни.

 ка ко Вие би ги со ве ту ва ле 
лу ѓе то? ка ко да ги по ми нат 
праз ни ци те?
ПА ЧО СкА: Да би дат со сво и те 
најб ли ски. Да би дат со сво е то 
се мејс тво. Праз ни ци те се за 
се мејс тво то би деј ќи, што и да 
се слу чу ва, ту ка се слу чу ва ат 
нај у ба ви те чув ства – во од нос 
на љу бов, вни ма ние, сре ќа. Да 
се ра ду ва ме на ту ѓа та сре ќа. 
Се ка ко, ние ќе се ра ду ва ме и на 
сре ќа та на на ши те при ја те ли, 
но мно гу по ве ќе ќе се изра ду-
ва ме на сре ќа та на ро ди те ли те, 
бра ќа та, се стри те. 

дапосакуваметолку
колкуштонавистина
можемедадобиемеили
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здрАВjе

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

ко га по са ку ва ме не што што е над вор од на ши те 
оче ку ва ња, мож но сти или оп што зе ме но над вор од не што 
што до то гаш ни се слу чи ло во жи во тот, то гаш, ве ро јат но, 
мно гу е по ма ла мож но ста таа жел ба да се ос тва ри. 
ток му по ра ди тоа, раз о ча ру ва ње то мо же да би де 
по го ле мо, ве ли Па чо ска

НА ТкА ПА ЧО СкА, КЛИ НИЧ КИ ПСИ ХО ЛОГ И ПСИ ХО ТЕ РА ПЕВТ

Во о би ча е но, око лу Но ва го
ди на за мис лу ва ме жел би кои 
ќе нѐ во дат во ид на та го ди на. 
ка ква тре ба да би де жел ба та 
– кон крет на и спе ци фич на, 
да зна е ме што точ но зна чи 
тоа за нас?
ПА ЧО СкА: Ко га жел би те се 
кон крет ни и спе ци фич ни, 
мно гу по лес но се дви жи ме во 
не ка ква рам ка и во од нос на 

Жи ве е ме во 
оп штес тво 

ка де што по-
ве ќе то лу ѓе 
се по ни ско 
оце не ти или 

по ни ско 
на гра де ни и 
по ра ди тоа 
не мо жат да 
си доз во лат 
за ед нич ко 
сла ве ње на 

Но ва та го ди-
на со не кои 
при ја те ли 

би деј ќи и тоа 
чи ни па ри
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МАеСТРО СИМОН ТРПЧеСкИ, ПИјАНИСТ

култура

работевиработамнапорно
иреалносташтојаживеам
енаполнозаслужена
Би сакал годинава, на успешен начин, да види виделина новиот 
проект над кој работам подолго време. исто така, искрено 
посакувам македонците да се мудри и да се освестат дека 
треба да ја следат патеката на природата на нормалното свесно 
човечко суштество, да имаат верба и самопочит, да се сплотат и 
да направат нешто добро за својот народ и за сите што живеат 
овде. само малку недостига народов да биде посреќен, вели во 
интервју за „република“ трпчески

Разговараше |  Александра М. Бундалевска 
Фо то | КултурОп

Нему му се поклонува целиот 
свет за неговите изведби, а тој 
е скромен и си посакува само 

здравје за себе и за семејството. 
Маестро Симон Трпчески е меѓуна-
родно истакнат македонски кла-
сичен пијанист и, веројатно, најдо-
бриот македонски пијанист на сите 
времиња. Свирел со најдобрите свет-
ски оркестри, во најдобрите светски 
концертни сали, во животот одбил 
покана за концерт само кога треба-
ло да се роди неговата ќерка и вели 
дека тој што ја избрал оваа професија 
треба да е психофизички подготвен 
за предизвици. Нему целата опера во 
Хановер, станата на нозе, му ја отпеа 
„Среќен роденден“. Секаде е прече-
кан со овации и со долги аплаузи, а 

музичките критичари во светот за 
него имаат само пофални зборови.

�  Работев и работам напорно и сме-
там дека реалноста што ја живеам 
е наполно заслужена. Да, живеам 
реалност поинаква од таа што моето 
семејство можело и да ја замисли, а 
која сега и тоа ја живее, но најважна-
та лекција и аманет од родителите 
што нисе оставени мене и на моите 
брат и сестра се: цврсто да стоиме 
на земја и да не ги забораваме ко-
рените – вели Трпчески во интервју 
за неделникот „Република“. Нашиот 
национален уметник говори за тоа 
што му ја одбележи годината што из-
минува и што го очекува во следната, 
2017 година.

�  Маестро Трпчески, на крајот на 
годината сме, декември е месец кога 
се прави резиме на изминатото и 
планови за следната година. како 
Ви се чини, по убаво ли ќе ја паме-
тите 2016 година?
ТРПЧеСкИ: 2016 година ќе ја паметам 
по втората најубава работа што ми 
се случила во животот во последни-
от период, по нашата ќерка, а тоа е 
раѓањето на нашите близнаци, кои ни 
донесоа исклучителна радост дома, 
ни ги исполнија срцата, а најмногу 
ја израдуваа нивната сестричка на 
која ѝ беше ветено дека ќе си добие 
друштво. Ова беше уште поголемо из-
ненадување така што сите бликаме 
од среќа. Јас сум трето дете во мојата 
фамилија, па оттаму ова е само бонус 
поради некакво искуство од претход-
но. Инаку, 2016 година беше полна со 
убави нешта, но, од друга страна, пак,и 
со турбуленции во одредени приват-
но-професионални чекори за одреден 
подолг период. Но, сѐ е за арно, за уба-
во, што вели народот, така што, како и 
секој човек, така и јас, ќе ја заокружам 
со убави чувства.

�  Имавте богата концертна агенда 
низ цел свет во 2016 година. Што би 
издвоиле посебно за оваа година?
ТРПЧеСкИ:Секоја година си има свои 
обележја. Во животот на еден музичар 
убавото, и посебното, е тоа што пора-
ди природата на професијата, секоја 
година е исполнета со најубавиот ја-
зик – музиката.Замислете, и покрај 
многуте премрежиња во животот што 
човек може да ги има, од разна приро-
да, секој ден од секоја нова година на 

музичарот му е исполнет со музика. 
Макар тоа било и само во неговата 
глава, без свирење на инструмент. 
Да може, дури и парите, кои толку 
ја осиромашуваат човечката душа, 
би ја купиле оваа бесценетост.Но, за 
среќа, тука не се моќни. Оттаму, кога 
би морал да ги одвојам дијамантите од 
златото оваа година, тогаш тоа би биле 
неколку работи: Посетата на Атланта и 
на Ванкувер во јануари, при што имав 
можност на денот меѓу концертите 
да скијам во прекрасната природа на 
Ванкувер. Потоа снимањето на новиот 
албум со музика на Прокофјев заед-
но со Кралскиот оркестар на Ливер-
пул и диригентот Васили Петренко, 
турнејата низ Велика Британија со 
Филхармонијата на Осло, настапите 
со Гијанандреа Нозеда во Мадрид и 
во Лондон,  прекрасниот прием од 
Македонците при настапите со сим-
фонискиот оркестар на Детроит, тур-
неите со оркестрите на Хелсинки и на 
Стокхолм во Финска, Шпанија, Швед-
ска и во Холандија, повторната дружба 
со Бетовен во Англија,Норвешка и во 
Словенија, пеењето на „Среќен ро-
денден“ од страна на целата опера во 
Хановер станата на нозе, бомбастич-
ниот Рахманинов 3 во Концертгебау во 
Амстердам, концертите во Барселона, 
како и дружбата со „Шехерезада” на 
Римски Корсаков, која ретко се изве-
дувана пијано, во Охрид и во Англија.

Годинава ја завршувам со концерт 
на Свети Никола со Симфонискиот 
оркестар на Португалија во Лисабон. 
Пред новогодишните празници ќе 
споделам убава енергија со помла-

дите колеги пијанисти за време на 
семинарот во Љубљана.

� Пред која публика не можете да ос-
танете рамнодушен? Има ли нешто 
што посебно Ве понесува кога сви-
рите?Ги чувствувате ли вибрациите 
од публиката?
ТРПЧеСкИ:Човек се предава на му-
зиката, која сама по себе ги создава 
емоциите. Емоциите се различни, во 
согласност со различниот карактер 
на делото што се свири, кое само во 
себе има различна приказна. Тоа треба 
да е главната содржина на еден јавен 
настап бидејќи тоа е постоењето на 
музичарот.Се разбира, има моменти 
кога сум свесен за тоа што се случува 
во публиката – дали е тоа кашлање, 
шепкање, шушкање, отворање бонб-
ончиња, ѕвонење телефон – или ком-
плетна тишина во која се чини дека 
таа воопшто не дише.

Убаво е кога ќе се види насмевката на 
публиката што е показател за задо-
волството од тоа што уметникот го 
споделува со неа.

Јас не ја делам публиката. Различна е 
во разни места, со различен естаблиш-
мент на луѓе, но на крајот е секогаш 
еднаква за уметникот. Таа дошла да ме 
удостои и  покажала почит и кон мене 
и  кон музиката како вонвременска 
димензија. Така што јас секогаш на-
влегувам со апсолутно задоволство, 
чувство на одговорност, како и почит 
кон публиката на секој настап.

� календарот за настапи за крајот на 
оваа и за следната сезона е полн. Се 
случило ли никогаш да не можете 
да го одржите закажаниот концерт? 
Можеби поради болест или нешто 
слично? Сте одбиле ни никогаш по-
кана за концерт во животот?
ТРПЧеСкИ: Добро прашање. Нео-
дамна заменив тројца колеги, кои 
од здравствени причини не можеа 
да настапат. Јас можев да го вметнам 
тоа во мојот распоред, за среќа. Чо-
век секогаш треба да се труди да биде 
подготвен.Во животов одбив покана 
за концерти само кога требаше ќерка 
ми да дојде на овој свет.Тоа беше наше 
прво дете и јас сакав да бидам покрај 
сопругата иако таа не инсистираше 
знаејќи го значењето на концертите. 
За среќа, мене ме служи здравјето и до-
сега не се случило да откажам настап 
поради болест. Пред неколку години 
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култура

се повлеков од концертите во Вел-
споради организациска непрофесио-
нална дискоординација и преголемо 
его на диригентот. Годинава откажав 
една проба поради тоа што сакав да 
ѝпомогнам на сопругата во текот на 
бременоста, но отидов на генералната 
проба и истиот ден свирев на концерт, 
што е, исто така, карактеристика на 
големите уметници.

Како и во секоја друга професија, ко-
легијалноста мора да биде на високо 
ниво и сите треба да се трудиме да се 
разбереме и да си помогнеме. Најчес-
тата причина за откажување е болеста. 
Во одредени случаи и каприци, се раз-
бира. Луѓето имаат различен карактер. 
Но, јас сум професионалец и секогаш 
ќе останам таков.

� Британскиот дневен весник „Гар-
дијан“ Ви додели максимални пет 
ѕвездички за Вашиот најнов ком-
пактен диск. Дали реалноста што 
ја живеете е таа што ја посакувавте 
кога ја почнувавте кариерата?
ТРПЧеСкИ: Секогаш е убаво да се 
прочита позитивна мисла за тоа што 
го работи човек професионално и на 
кое се посветува максимално, а што 
се гледа и од самите резултати. Јас 
кога почнував се замислував како 
свирам во некоја голема сала, било 
сам или со оркестар, затоа што сум 
од мала земја во која таквото ниво 
на услови не било достапно. И нор-
мално е млад човек да си фантазира 
кога има можност да го гледа тоа на 

телевизија или на фотографии.Тоа 
е здраво. Но, јас не си ја окупирав 
главата со тоа бидејќи на тој начин ќе 
си ја стегав душата. А тоа не е здраво.
Работев и работам напорно и сме-
там дека реалноста што ја живеам е 
наполно заслужена. Да, живеам ре-

алност поинаква од таа што моето 
семејство можело и да ја замисли, а 
која сега и тоа ја живее, но најважна-
та лекција и аманет од родителите 
што ни се оставени мене и на моите 
брат и сестра се: Цврсто да стоиме на 
земја и да не ги забораваме корените.

�  Маестро Трпчески, како се станува 
пијанист од светска класа?колку 
крв, пот и солзи се потребни за да 
се стаса на Вашето место?
ТРПЧеСкИ: Крв се губи само кога ќе 
се повреди нокотот и кожата под него 
при, би кажал, пострасно свирење. Пот-

та е неизбежна, секојдневна и долгот-
рајна.Таа е и здрава (се смее). А солзите, 
било радосници, било за тажење, се 
дел од животот при созревање на лич-
носта, која се прелева во начинот на 
интерпретација на музичкото дело, 
како и во секојдневното битисување. 
Замислете се да ви е послужено како 
на тацна. Па, животот би бил толку здо-
девен. Исто како да јадете исто јадење 
секој ден (иако ајварот и благото не 
ми пречат) или, пак, да свирите долг 
период постојано исто дело.Мозокот 
ви се кочи. Нема простор за креација 
и за борба за подобро. Таквите луѓе 
се несреќни. Тој што ја избрал оваа 
професија треба да е психофизички 
подготвен за предизвиците. Во пе-
риодот октомври - ноември годинава 
отсвирев 16 концерти во 33 дена во 
неколку држави, често концерти за 
клавир и за оркестар и цела солистич-
ка програма. Добриот распоред на вре-
мето и концентрацијата при работата 
имаат многу важна улога. А растењето 
во здрава и топла средина и споделу-
вањето на мислењето,како и советите 
на родителите и на тие луѓе што ти 
мислат добро се, исто така,неизбежна 
алка во процесот на правење успех. Се 
разбира, образованието е уште една од 
тие алки и кога се работи за учење на 
инструмент или развој на гласот, про-
фесорот е од исклучително значење.

Исто така, среќата има еден мал 
придонес во сево ова. Секој сака да 
мисли и да верува дека има барем 
малку среќа во животот. Но, и таа 
се заслужува. За жал, во денешно 
време на комерцијализирано раз-
мислување, маркетингот ги извртува 
вистинските вредности. Но, сѐ уште 
има вистински уметници и тие се 
водачите на помладите генерации.

� Иако е уште рано да се каже, гле-
дате ли свој наследник меѓу трите 
деца?
ТРПЧеСкИ: Лара има многу уметнич-
ки предиспозиции. Додека двајцата 
мангупи Стефан и Андреј допрва ќе 
ги разбереме што си прават муабет во 
главчињата. Почнаа да си го покажува-
ат карактерот. Знаејќи ги карактерис-
тиките на оваа професија, лично сум 
во дилема дали би сакал или не некој 
да се занимава со тоа што го правам јас. 
Но, од друга страна, тие ќе ја добијат 
мојата целосна поддршка за што било 
што ќе одберат во животот. Јас сум 
должен да им го покажам правилниот 
правец во животот – а тоа е да бидат 
добродушни, чесни и работливи луѓе. 
А понатаму, нека се здрави и живи.

� Што ќе си посакате за 2017 го-
дина?
ТРПЧеСкИ:Како и секоја година, си 
посакувам здравје себеси и на своето 
пошироко семејство, како и на блис-
ките, се разбира. Ништо друго не ми 
треба. Ако треба да кажам уште нешто, 
посакувам оваа да биде психички мал-
ку порелаксирана година од претход-
ните две-три, за што и работев вредно. 
Би сакал годинава на успешен начин, 
да види виделина новиот проект над 
кој работам подолго време. Исто така, 
искрено посакувам Македонците да 
се мудри и да се освестат дека треба 
да ја следат патеката на природата на 
нормалното свесно човечко суштест-
во, да имаат верба и самопочит, да се 
сплотат и да направат нешто добро за 
својот народ и сите што живеат овде. 
Само малку недостига народов да биде 
посреќен. Дури тогаш каде ќе ни биде 
крајот? Да покажеме дека, несомне-
но, го заслужуваме тоа. Та не сме ние 
поглупави од другите. �
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ШТо ќЕ СЕ гЛЕДА Во КИНо 
Во 2017 гоДИНА?

НАЈИСЧЕКУВАНИ ФИЛМОВИ ВО 2017 ГОДИНА

Филмови што со нетр-
пение ги очекуваме 
во 2017 година! Ак-

ции, трилери, хорори, по не-
која драма и анимиран филм 
се филмовите што нѐ очеку-
ваат во 2017 година. Ова е 
година на продолженија на 
филмовите, па така ќе гледа-
ме втор дел од легендарниот 
„Трејнспотинг“, анимирани-
от „Автомобили“ во јуни ќе  

 
има премиера на третото 
продолжение, како и „Под-
лиот јас“, кој, исто така, ќе 
има трето продолжение.

Во морето филмови, 
чијашто премиера се оче-
кува во 2017 година, ние 
за вас одбравме неколку 
филмови, кои сметаме дека 
вредат да се видат.

Underworld: Blood wars
ПОДЗЕМЈЕ: КРВАВИ ВОЈНИ

Жанр: Хорор
Режија: Ама Фоерстер
Актери: Кејт Бекинсејл, Лора 
Пулвер, Тио Џејмс, Чарлс Денс

За филмот: Селин се бори да 
ја заврши војната со кланот 
Лукан и со вампирите што 
извршиле предавство.

BeaUty and the Beast
УБАВИЦАТА И ѕВЕРОТ

Жанр: Мјузикл
Режија: Бил Кондон
Актери: Ема Ватсон, Лук Еванс, Јуан 
Мекгрегор

За филмот: Адаптација на 
класичната приказна за љубовта 
меѓу монструозниот принц и 
една млада жена.

the Great wall
ГОЛЕМИОТ ѕИД

Жанр: Трилер
Режија: Џанг Јиму
Актери: Мет Дејмон, Вилијам Дефо,  
Педро Паскал

За филмот: Мистерија што се врти 
околу изградбата на Кинескиот ѕид.

Cars 3
АВТОМОБИЛИ 3

Жанр: Aнимација
Режија: Брајан Фи
Актери: Овен Вилсон, Џејсон 
Пејс, Жозе Премоле

За филмот: Главниот лик во 
филмот е решен на новата 
генерација автомобили што 
се натпреваруваат да им 
докаже дека тој сѐ уште е 
најдобар на светот.

Despicable me 3
ПОДЛИОТ ЈАС 3

Жанр: Aнимација
Режија: Кајл Балда, Пјер 
Кофин
Актери: Стив Карел, Кристен 
Винг, 
Треј Паркер, Расел Бренд

За филмот: Оддамна 
загубениот брат близнак 
на Гру се појавува и меѓу 
нив почнува ривалство.

The GhousT in The shell
ДУх ВО шКОЛКА

Жанр: Акција
Режија: Руперт Сандерс
Актери: Скарлет Јохансон, Мајкл Пит,  
Џулиет Бинош

За филмот: Киборг жена-полицаец се 
обидува да собори еден опасен хакер.

loGan
ЛОГАН

Жанр: Научна фантастика
Режија: Џејмс Манголд
Актери: Хју Џекман, Бојд Холбрук, Дорис Моргадо, 
Патрик Стјуарт

За филмот: Во иднината, 2024 година, Логан и 
професорот Чарлс Касвиер мора да се носат со 
загубата на Иксмен... Логан мора да го победи 
Натаниел со помош на една млада девојка – 
Лора Кини, женскиот клон на Волверин...

Т2: TrainspoTTinG
ТРЕИНСПОТИНГ 2

Жанр: Драма
Режија: Дени Бојл
Актери: Јуан Мекгрегор, Јуан Бремнер, 
Џони Ли Милер, Роберт Карлајл

За филмот: Поминаа 20 години и многу работи се 
сменија. Марк Рентон се враќа на единственото 
место што го нарекува дом. Таму го чекаат 
пријателите, но и тага, одмазда, уживање, омраза, 
љубов, страв, диаморфин, самоуништување...

ова е година на продолженија на 
филмовите, па така ќе гледаме втор 
дел од легендарниот „трејнспотинг“, 
анимираниот „автомобили“ во 
јуни ќе има премиера на третото 
продолжение, а и „подлиот јас“, исто 
така, ќе има трето продолжение

Верби и бесови: 
Роман
Амината  
Форна

Меѓу светот 
и мене
Та-Нехиси 
Коатс

Да се стане Никол: 
Трансформацијата 
на едно американско 
семејство
Ејми Елис Нат

Жар во пепелта
Саба Тахир

Славејчето
Кристин Хана

Браќата Рајт
Давид Мекалоу

С стои за сокол
Хелен 
Мекдоналд

Чистота: роман
Џонатан 
Франзен

Најдобрите десет книги за 2016 година според „Амазон“

На крајот на годината мегапродавницата на интернет „Амазон“ ја објави 
листата на стоте најдобри книги за годината што изминува. Нивната листа 
вклучува дела што беа многу коментирани на социјалните мрежи, книги што 
се лесни за читање и историски дела.

Ние ви ги презентираме најдобрите осум книги за 2016 година:
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Пишува | Кристина Николова Кузмановски

де до Мраз: ис пол не те им ги  
жел би те, де ца та во Ма ке до ни jа 
са ка ат брат че или се стри че
По драч је то на по лар ни от круг се про те га ду ри на те ри то ри и те на 
че ти ри др жа ви… Се то тоа кај нас е поз на то ка ко Ла по ни ја - ма тич-
но то ме сто на Де до Мраз, ир ва си те, гле че ри те и на но мад ски те 
пле ми ња Са ми. Та му се на о ѓа и го ле ма та ра бо тил ни ца за играч ки 
на Де до Мраз и на Ба ба Мра зи ца. Во те кот на це ла та го ди на Де до 
Мраз от та му ги сле ди жел би те на де чи ња та се ка де во све тот, но 
и вни ма ва да ли би ле пос луш ни за да мо же тој да им ги ис пол ни. 
Сим па тич ни от де до со бе ла бра да и цр вен ко стим, кој го са ка ат и 
во зрас ни те, при стиг на во Ма ке до ни ја со сво ја та сан ка вле че на од 
ир ва си. Тој за „Ре пуб ли ка“ откри ва де ка де ца та во Ма ке до ни ја за 
2017 го ди на нај че сто по са ку ва ат брат че или се стри че

� ко га прв пат дој до вте на ма
ке дон ска те ри то ри ја?
- Де до Мраз дој де од Ла по ни ја 
пред пет де на. И мо рам да ка жам 
де ка сум ја до нел ви стин ска та од-
лу ка би деј ќи та му е мно гу сту де-
но, а ов де е на ви сти на при јат но.

 � Да ли Ви се до па ѓа Ма ке до
ни ја?
- Од тоа што ус пе ав да го ви дам 
за овие не кол ку де на, мо жам да 
ка жам де ка ова е мно гу уба ва 
зем ја.  Има те пре крас на кли ма, 
уба ва при ро да и се ко гаш нас ме ан 

на род. Скоп је е мно гу убав град, 
имав мож ност да се иска чам и на 
Вод но и да ужи вам во пре кра сен 
пог лед кон гра дот. На ви сти на 
уба во до жи ву ва ње за Де до Мраз. 
Го по се тив и Охрид, зас лу же но 
го но си епи те тот би сер на Ма ке-
до ни ја ка ко што ми рас ка жу ваа 
во Ла по ни ја.

� ко ја е Ва ша та оце на за ма ке
дон ска та куј на? 
- Јас мно гу са кам да ја дам и се-
ка ко де ка ја про бав ва ша та тра-
ди ци о нал на хра на. И имам са мо 
по фал ни збо ро ви за ма ке дон-
ска та куј на. Мно гу ми се до па ѓа 
ма ке дон ска та па стр ма ли ја, бу-
ре кот. Кај вас хра на та е раз но-
вид на и за чи не та, во Ла по ни ја, 
пак, е ед но лич на. Не во о би ча е но 
ми бе ше што ов де мно гу се ја дат 
сла тки ра бо ти, има те го лем из-
бор на де сер ти. Де до Мраз са ка 
про ме ни за тоа со сласт вку сив 
кол ку што мо жев по ве ќе.

� Спо ред Вас, беа ли пос луш ни 
ма ке дон ски те де ца за да до би
јат по да ро ци?
- Да, де ца та во Ма ке до ни ја пре-
ку це ла та го ди на беа на ви сти на 
до бри. Се хра неа здра во, ги слу-

шаа ро ди те ли те, си ги из вр шу-
ваа сво и те об вр ски. Де до Мраз 
дој де ов де за да им ги ис пол ни 
жел би те за тоа што на ви сти на ги 
ис пол ни ја си те мои оче ку ва ња 
во оваа го ди на. 

� Ги зна е те ли нив ни те жел
би? Што е тоа што нај че сто го 
ба ра ат ка ко по да рок за Но ва 
го ди на?
- Од мо е то дол го го диш но де до-
мра зов ско искус тво, мо жам да 
ка жам де ка де ца та нај че сто са-
ка ат играч ки, па кет чи ња, ми ле-
ни чи ња, но мо рам да истак нам 
де ка ма ке дон ски те де ца има ат 
и друг вид жел би, не кои од нив 
искре но по са ку ва ат во но ва та 
го ди на брат че или се стрич-
ка, жел би те им  се раз лич ни и 
скром ни.

� Ви се до па ѓа ли пред но во
го диш на та ат мо сфе ра во Ма
ке до ни ја?
- Де до Мраз ужи ва во Ма ке до-
ни ја, мно гу ми се до па ѓа ов де. 
Лу ѓе то, на ви сти на, зна ат да се 
за ба ву ва ат. Ма ке дон ци те се при-
ја тен на род и со нив е лес но да 
се ос тва ри ко му ни ка ци ја. Мно гу 
ја са кам ва ша та рок-му зи ка. Са-

кам да ги слу шам и да тан цу вам 
на „Леб и сол“. Ма ке дон ци те се 
при ја тен на род, има ат и од ли чен 
на чин на ху мор, се ко гаш се ве-
дри и рас по ло же ни за дру же ње. 
Ед вај че кам да дој де ред на но во-
го диш на та прос ла ва, оче ку вам 
да би де не за бо рав но. 

� ко ја е Ва ша та по ра ка до де
ца та за 2017 го ди на?
- Би де те до бри и пос луш ни, по-
чи ту вај те ги ва ши те ро ди те ли. 
Тру де те се да ги ис пол ни те нив-
ни те оче ку ва ња. Иско ри сте те го 
се кој мо мент од  дет ство то на 
се кој мо жен на чин, а Де до Мраз и 
на ред на та го ди на ќе се по тру ди 
да ви ги ис пол ни си те жел би. �
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На но во го диш ни те и на бо жик-
ни те праз ни ци им се ра ду ва ме 
си те, а де ца та најм но гу. За нив 

Но ва го ди на има по себ но зна че ње, 
најм но гу по ра ди по да ро ци те што оче-
ку ва ат да ги до би јат. Со не тр пе ние го 
оче ку ва ат но во го диш но то утро ко га 
пред ел ка та ги че ка ат по да ро ци те што 
Де до Мраз ги оста вил прет ход на та 
ноќ. Хо, хо, хо оо! – се збо ро ви на чу е-
ни от и поз нат чо век во цр ве но, де до 
– сим бол на ра дост, по да ро ци и но во го-
диш ни праз ни ци. Без раз ли ка да ли се 
ви ка Бо жик Ба та, Све ти Ни ко ла, Сан та 
Кла ус, Крис Крингл, Пјер Но ел или Јо-
у лу пу ки, си те зна е ме за ко го ста ну ва 
збор: де бе ли чок де до со се да ко са и 
дол га бе ла бра да, об ле чен во цр ве но 
со бе ло крз но и се ка ко вре ќа пол на 
со по да ро ци. Тоа се глав ни те асо ци ја-
ции за нај о ми ле ни от де до на све тот. 
До бро ќуд ни от де до од Ла по ни ја, кој 
нај че сто до а ѓа на сан ка вле че на од 
ир ва си, а во друш тво со сво и те вер ни 
по ма га чи џу џи ња та. 

Де до Мраз, всуш ност, е ва ри ја ци ја на 
ед на хо ланд ска при каз на вте ме ле на 
на исто ри ски от лик на све ти Ни ко ла, 
кој во де кем ври да вал по да ро ци. Во 
19 век во САД бил по вр зан со Бо жик, 
а со те кот на вре ме то е пре и ме ну ван 
во Де до Мраз - Santa Klaus или Saint 
Nick. Мо дер ни от лик на Де до Мраз да-
ти ра од 1863 го ди на, а е на цр тан од 
То мас Наст. Во 30-ти те го ди ни од 20 
век Де до Мраз е иско ри стен во рек-
лам ни це ли и, всуш ност, тој то гаш го 
до би ва де неш ни от изг лед. На пра вен 
е за по тре би те на кам па ња та за „Ко-
ка–Ко ла“, а за ос но ва е зе мен изг ле дот 
на ру ски от Де до Мраз (Дед Мо роз) со 
цр вен ка пут, крз не ни чиз ми, дол га бе-
ла бра да и, се ка ко, би скуп ски изг лед 
на све ти Ни ко ла. 

Во Ита ли ја Babbo Natale им но си по да-
ро ци на де ца та, што е екви ва лент за 
Де до Мраз, а друш тво му пра ви и La 

Де до Мраз е сре ќа, ра дост, 
за до волс тво, ис пол не тост, 

бла го дар ност.

Де до Мраз исто вре ме но е 
мит, ле ген да и ре ал ност.

Bafan, ко ја, исто та ка, ги да ру ва де ца-
та. При ка ска та збо ру ва де ка La Bafan 
тре ба ло да му до не се по да ро ци на ма-
ли от Исус, но се за гу би ла, па за тоа се га 
де ца та ги да ру ва на но во го диш ни те и 
на бо жик ни те праз ни ци.

Де до Мраз го са ка ат си те: де ца та, 
мла ди те, ти неј џе ри те, во зрас ни те и 
ста ри те. Тој за си те има мно гу до бри 
осо би ни. Не кои од нив ед но став но 
се не ве ро јат ни. Тој мо же да по се ти 
ми ли о ни до мо ви, и тоа во те кот на 
са мо ед на ноќ – но во го диш на та ноќ. 
Тој мис ли за си те де ца и мла ди, за нив 
има ма гич на моќ: про из ве ду ва по да-
ро ци за ми ли о ни де ца и но си по да рок 
за се кое де те во но во го диш на та ноќ 
или во пр во то ра но утро во го ди на та. 
Тој е до бар би деј ќи да ва по да ро ци. 
Тој е пра ве ден би деј ќи има по да ро ци 
за се ко го.

Де до Мраз е ва жен дел од дет ство то. 
Ро ди те ли те ги учат сво и те де ца и им 
ги ка жу ва ат ле ген ди те за Де до Мраз. 
Тоа се пре крас ни при каз ни кои збо-
ру ва ат за важ но ста на да реж ли во ста, 
до бри на та, не се бич но ста и љу бо вта. 
Де ца та за не го зна ат раз ни вер зии на 
при каз ни и пре да ни ја. При каз ни те 
ка жу ва ат де ка тој жи вее на Се вер-
ни от Пол, нај ве ро јат но во Ла по ни ја, 
ка де што има ра бо тил ни ци во кои 
про из ве ду ва ми ли о ни, ми ли о ни по-
да ро ци. Де до Мраз ги то ва ри тие по-
да ро ци на сво ја та сан ка и за вре ме на 
но во го диш ни те праз ни ци им ги де ли 
на си те де ца од све тот вле гу вај ќи во 
нив ни те до мо ви пре ку оџа ци те. 

Да ли, на ви сти на, по стои Де до Мраз? 
Ова пра ша ње е по ста ве но во ед на ан-
ке та на ин тер нет, во ко ја ду ри 66% 
од по се ти те ли те на веб-сај тот од го-
во ри ле де ка тој на ви сти на по стои и 
де ка го ши ри ду хот на но во го диш-
ни те и на бо жик ни те праз ни ци низ 
це ли от свет, до де ка 34% од го во ри ле 

не га тив но ве ру вај ќи де ка Де до Мраз 
е мар ке тин шки трик. 

Жи во тот на Де до Мраз е пес на, и тоа 
уба ва пес на. Тој не се бич но се тру ди 
пре ку пес на та и по да ро ци те да ги рас-
пее, раз ве се ли и усре ќи си те, а најм но-
гу де ца та. На тој на чин тој се гри жи за 
на ше то нај го ле мо бо гат ство – де ца та. 
Не го ви от жи вот е и игра, и тоа за бав на 
игра. Во неа за но во го диш ни те и за бо-
жик ни те праз ни ци игра ат и се ве се лат 
си те: де ца, мла ди и ста ри. Си те тие 
за мис лу ва ат жел ба и по са ку ва ат да им 
се ос тва ри. Нај че сто и во нај го лем број 
слу чаи по са ку ва на та жел ба се ос тва-
ру ва, а ја ос тва ру ва ток му Де до Мраз.

Де до Мраз е пес на и игра во но во го-
диш на сан ка на снег. Нај лу да за ба ва 
на си те лу ѓе во све тот за вре ме на 
Но ва го ди на и Бо жик. Ед но став но, 
тој е воз бу да, го ле мо оче ку ва ње и 
со се ма ма ла не из вес ност да ли ќе нѐ 
по се ти и ка кви по да ро ци ќе ни до-
не се. Се пак, тој се ко гаш е ис пол не-
то оче ку ва ње, ре а ли зи ра на жел ба 
и го ле мо, огром но за до волс тво. Тој 
е за до волс тво што пре диз ви ку ва 
сре ќа, ра дост и ис пол не тост. Де до 
Мраз е ма ги ја би деј ќи си те дет ски 
со ни шта ги пре тво ра во ре ал ност, но 
тој е и за ба вен – ги от стра ну ва си те 
не за до волс тва и ги сми ру ва де ца та 
и мла ди те. Це лос но е ОК.

Де до Мраз е исто вре ме но мит, ле ген-
да и ре ал ност. Не по стои чо век на све-
тот што има хра брост да му ка же на 
ед но де те нас про ти но во го диш ни те и 
бо жик ни те праз ни ци де ка Де до Мраз 
не по стои. Де до Мраз е сре ќа, ра дост, 
за до волс тво, ис пол не тост, бла го дар-
ност. Де до Мраз има љу бов што ја 
да ва на си те де ца и мла ди на све тот, 
исто вре ме но Де до Мраз е не из мер но 
са кан од си те де ца и мла ди на све тот. 
По ја ву ва ње то на ил јад ни ци де до мра-
зов ци за вре ме на но во го диш ни те и 
бо жик ни те праз ни ци во си те на се ле-
ни ме ста на Зем ји на та топ ка е знак 
на на ши от по чит кон Де до Мраз, но 
и по чит кон не го ва та до бро душ ност 
и да реж ли вост.  �

Пишува |  Сотир Костов 

БреНдкоНцеПти-најобожавансветскибренд

Де до Мраз е нај са ка на ико на –  
отсе ко гаш и за се ко гаш.

Де до Мраз – нај са кан и  
нај о бо жа ван Де ДО.

Де до на си те Де цА во све тот.
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Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Грет Џенс Серафимовска е Белгијка, која од 2009 година живее 
во Македонија, а веќе три и пол години е мажена за Македонец. 
Има две деца и, како што открива за „Република“, обожува да ги 
истражува македонските планини, ги сака македонската традиција 
и обичаите. Зборува и пишува одлично македонски, има направено 
холандско–македонски разговорник и преведено две книги од 
фламански на македонски јазик

Македони]а ме научи да бидам 
порелаксирана Белгиjка

СТРАНцИ ВО МАкеДОНИјА

� кога првпат дојдовте во Македо-
нија?
ЏеНС СеРАфИМОВСкА: Тоа беше во 
септември 2009 година, добив стипен-
дија од факултетот во Белгија каде што 
учев словенски јазици.  Заедно со моја 
колешка добивме стипендија да про-
должиме со студиите во Македонија, 
така ја запознав оваа земја, со надеж 
дека ќе го научам јазикот. 

� кога решивте да останете да жи-
веете овде?
ЏеНС СеРАфИМОВСкА: Мене многу 
ми се допадна тука. По една година од 
мојот престој во Македонија, останав 
уште една година да живеам овде пре-
ку една програма за волонтирање. Во 
таа втора година се запознав со еден 
Македонец што го освои моето срце, 
поради што решив да останам. Сакав 
да бидеме заедно, како што помину-
ваше времето, решивме да се земеме 
и да станам македонска снаа.

� Што е тоа што најмногу Ви се до-
паѓа во Македонија?
ЏеНС СеРАфИМОВСкА: Морам да ис-
такнам дека првата година од мојот 

престој овде ми беше многу релак-
сирана година. На факултет имав по-
малку обврски, подготвував магис-
терски труд, па имав повеќе време за 
истражување, за читање, требаше да 
го научам подобро македонскиот ја-
зик. Имав многу време за шетање. Ја 
истражував Македонија, планинарев 
по македонските планини, дури и на-
учив нешто повеќе за планинарскиот 
велосипедизам,  на овие мои дружења 
запознав многу Македонци. И тоа беше 
една од причините што ме привлече 
да останам овде бидејќи во Белгија 
нема толку убава природа.  Ми се до-
паѓа и климата, речиси секој викенд 
може да се испланира за рекреација. 
Во Белгија е посиво, многу често е 
дождливо и е постудено. Овде многу 
ми се допаѓа што луѓето се секогаш 
ведри и расположени.

� Доаѓате од земја со различна кул-
тура и традиција од македонската. 
која е вашата оцена, има ли разлики 
во начинот на живеење во Белгија 
и тука?
ЏеНС СеРАфИМОВСкА: Да, има раз-
лика. Во Белгија сѐ треба да се испла-
нира однапред барем две недели. Тука 
повеќето луѓе живеат спонтано, по-
требни се само пет минути претходно 

за да се донесе одлука , на пример за 
половина час да оствариш средба со 
некого. А во Белгија дури и со блиски 
пријатели треба да се договориш две 
недели однапред за да се видиш, па си 
запишуваш во агенда. Иако со текот на 
времето и тука почна да се применува 
ваквиот начин на живот, но, сепак, не 
толку строго. Морам да кажам и дека 
како странец мене ми беше многу не-
вообичаено што, условно кажано, и 
пет минути  пред да се отиде на веќе 
договореното место може и да се отка-
же или, пак, кога сакаш да направиш 
некој план сите викаат ќе видиме, ќе 
видиме... Како човек што доаѓа од друга 
земја, потребно е време да се навикнеш 
на ова, поради што сега ми е многу 
тешко кога ќе отидам во Белгија, таму  
сите имаат планирани обврски, а јас 
одговарам со: „Ајде ќе видиме утре што 
ќе правиме, ќе се слушнеме повторно“.  
Оваа карактеристика им беше  несе-
којдневна и на моите блиски, на моите 
родители, им беше чудно како може да 
не се планираат работите однапред. 
На пример, за заеднички одмор. Тие 
уште една година претходно прават 
резервации, а јас тоа веќе не го правам. 
Понекогаш и кога сакав да резервирам 
во агенциите во Македонија ми ви-
каа дека може максимум две недели 
однапред да се направи тоа. Тоа ми 
беше многу тешко да им го објаснам 
на моите блиски. За нив тоа е стресен 
фактор бидејќи сакаат сѐ да знаат од-
напред, а јас веќе се навикнав да бидам 
порелаксирана во тој поглед.

� Зборувате, навистина, солидно 
македонски јазик, беше ли тешко 
да се научи?
ЏеНС СеРАфИМОВСкА: За мене не 
беше многу тешко бидејќи имав пред-

ност со тоа што две години претход-
но учев да зборувам бугарски и имав 
искуство со учење странски јазици од 
основно и од средно образование. Па 
бидејќи сакав што повеќе да научам, се 
запишав и на таков факултет.  Пред  да 
дојдам овде веќе ја знаев македонската 
азбука. Се трудев уште во самиот поче-
ток да се дружам со Македонци, а и на 
факултет имавме предмет македонски 
јазик за странци. Сепак,  најдобро  да 
го зборувам јазикот научив дома и 
преку комуникација со пријатели-
те. Интересен факт кај мене е што 
на почетокот сите мислеа дека сум 
тивка личност, а јас, всушност, го учев 
јазикот, па потоа кога се „отворив“ со 
зборување се изненадија. И право-
писно знам многу добро да пишувам 
бидејќи сега работам како преведувач 
и морам да го знам јазикот совршено. 
Многу читав македонски книги, кол-
ку ќе разберам толку, важно ми беше 
да научам нови зборови. 

� кое е Вашето мислење за македон-
скиот народ?
ЏеНС СеРАфИМОВСкА: Јас не сакам 
многу да генерализирам. Секаде во 
светот има различни луѓе. Но морам да 
кажам дека имам одлични пријатели 
овде. Има многу топли луѓе. Тука најм-
ногу ја сакам природата, но и луѓето со 
кои го минувам времето. 

� Веќе имате своја фамилија овде, 
сопруг и две прекрасни момчиња, 
сепак се чувствувате ли сѐ уште како 
странец?
ЏеНС СеРАфИМОВСкА: Најчесто не.  
Можеби во местото каде што работам 
бидејќи сум единствена од Белгија. 
Доаѓаат и други колеги од мојата земја, 
но си заминуваат. Иако нема некој по-
себен третман за мене во фирмата, 
сепак преку атмосферата понекогаш 
знам да се почувствувам како странец.

� Ги учите ли Вашите деца да го збо-
руваат Вашиот мајчин јазик?

ЏеНС СеРАфИМОВСкА: Тие, нормал-
но, зборуваат  македонски, но кога ќе 
им се обратам на холандски тие се 
разбираат, но ми одговараат на ма-
кедонски јазик. Дури и моите блиски 
од Белгија веќе знаат да зборуваат по 
малку македонски, мојата сестра, која 
доаѓа многу често овде, веќе почна да 
го разбира јазикот.

� која е Вашата оцена за македон-
ската храна, Ви се допаѓаат ли маке-
донските традиционални рецепти?
ЏеНС СеРАфИМОВСкА: Во Белгија 
стандардно јадење е варен компир, 
зеленчук и месо, тоа е како класична 
белгиска кујна. Инаку таму имаат при-
мено начин на исхранување од секаде 
во светот. Познато е дека белгиски-
от народ сака да пробува различна 
храна, има многу ресторани. Луѓето 
таму обрнуваат внимание и кога ќе им 
дојдат гости дома, па бараат рецепти. 
Така и на моите блиски јас им пока-
жав и неколку македонски рецепти. 
Со текот на времето јас си ја присвоив 
македонската кујна.  Знам да месам и 
многу сакам месени работи, иако на 
почетокот не ми беше лесно да научам, 
правам  и манџи, кои моите деца ги 
обожуваат. Овде многу ми се допаѓа 
што има многу здрава храна, зеленчук, 
овошје. Убаво е што луѓето сѐ уште 
се придржуваат на традиционалниот 
начин на готвење.  Во Македонија е, 
навистина, значајно и тоа што уште 
се подготвува зимница во домашни 
услови, се прави ајвар, компоти за да 
има преку  целата година. Тоа во Бел-
гија веќе одамна го нема. 

� Споменавте дека сте биле во мно-
гу градови  во Македонија, дека ги 
сакате македонските планини, кое 
место може да го одвоите како оми-
лено овде?
ЏеНС СеРАфИМОВСкА: Ги сакам 
Охрид, Галичица, Берово... Со моите 
родители бевме и во селото Дихово, 
кое е вистински белег на природата. 

� На прагот сме пред Новата година 
и православниот Божик, католич-
ки прославувањето на Христовото 
раѓање помина. како се празнуваат 
во Белгија овие денови?
ЏеНС СеРАфИМОВСкА: Во Белгија, на 
пример, за Бадник ние немавме тради-
ционално јадење, не е како тука сите да 
имаат иста софра подготвено за одбе-
лежување на тој ден.  Таму тоа зависи 
од семејствата. Некој подготвува мисир-
ка, некој патка, некој, пак, подготвува 
нешто сосема поинакво. Секоја година 
подготвуваат нешто различно.  Мојот 
сопруг е од Струмица и ние секоја годи-
на за православниот Божик одиме таму, 
свекрва ми го подготвува јадењето, а јас 
помагам колку што можам. И, навис-
тина, ми е интересно што се почитува 
традицијата и секоја година се готви 
истата работа. И лепчето со паричка, 
значењето и како потоа треба да се 
чува. Ми се допаѓа што луѓето сѐ уште 
се придржуваат кон тоа.  Во Белгија на 
шести декември ни е Свети Никола, 
имаме лик што е сличен на Дедо Мраз. 
Тој доаѓа од Шпанија и носи подароци 
за децата што биле послушни преку 
целата година. Имам среќа што овде 
во Скопје има многу Холанѓани и секоја 
година за овој ден се организира настан 
за децата, обично се носат цртежи, но-
вогодишни колачиња и, секако, многу 
чоколади.  Овде за мене како странец 
беше многу невообичаено и како се сла-
ви Стара нова година со палењето оган, 
месеното лепче со паричка за среќа. �

Грет со 
сопругот
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ТРеНД   ИНСТИТУТОТ ЗА БОИ ИЗБРА

нијансата на зелена боја ќе доминира во 2017 
година. освежителна и ревитализирачка, оваа 
нијанса е симбол на нови почетоци
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Институтот за бои „Пантон“ ја избра 
светлата нијанса на зелената боја за 
боја на 2017 година. Освежителна и 

ревитализирачка, оваа нијанса е симбол на 
нови почетоци.

Бојата се опишува како остра, пикантна, жол-
тозелена, какви што се листовите во пролет 
или внатрешноста на плодот на авокадото.

Оваа боја во септември беше селектирана 
на списокот на топ-десетте бои на модната 
индустрија за пролетта во 2017 година.

� Ова е боја на надежта и на нашата врска 
со природата. Ни зборува да се регенерира-
ме, освежиме, ревитализираме, обновиме. 

Секоја пролет влегуваме во нов циклус, тоа е нешто 
што го потврдува животот и на што се радуваме – велат 
од Институтот за бои.

Бојата на 2017 година се опишува и како нијанса на зелена 
што ги „евоцира првите денови на пролетта“.  

Институтот, кој себеси се нарекува глобален авторитет за 
боите, ги советува индустриите на модата, производството 
на интериер и дизајн на амбалажа за употреба на боите. 
Бојата на годината ја избираат уште од 1999 година. �



МИ НИ бу СОт „ОЛИ“ ќЕ ПРЕ НЕ Су ва Пат НИ цИ 
НИз ва шИН гтОН бЕз вО зач

„Оли“ е авто но мен ми ни бус, 
од нос но са мо у пра ву вач ки 
ми ни бус без во зач, кој, 
спо ред пла нот, пр во ќе би де 
пу штен во упо тре ба и ќе во зи 
по ули ци те на Ва шин гтон. 
Тој мо же да со бе ре најм но гу 
12 пат ни ци, а ќе ра бо ти на 
еле ктрич на енер ги ја, 
од нос но не ма мо то ри 
со вна треш но со го ру ва ње

НАУкА И ТеХНОлОГИјА

М о же да се ка же де ка овој 
вид транс порт е ид ни-
на та, ба рем на јав ни от 

пре воз, и сѐ по ве ќе ком па нии 
што се ззни ма ва ат со ино ва-
ции раз ви ва ат ва кви во зи ла, 
кои ќе мо жат да се дви жат без 
во зач. По го лем број авто ном ни, 
ма ли авто бу си, кои ќе ги пре-
не су ва ат лу ѓе то до по треб на та 
де сти на ци ја без вли ја ние на 
во за чи те, би мо же ле да би дат 
од го ле ма по мош во јав ни от 
транс порт, осо бе но во град ски-
те и во по ма ли те сре ди ни.

Тоа што е ка ра кте ри стич но за 
„оли“ е што тој ќе вклу чу ва и 
до пол ни те лен си стем, кој ќе 
би де на ме нет да им го по до-
бри искус тво на пат ни ци те. Се 

ра бо ти за поз на ти от „ва тсон“ 
од ИБМ, кој не ма да би де за-
дол жен за дви же ње то на во-
зи ло то, ту ку за раз би ра ње со 
пат ни ци те.

„Ва тсон“, по точ но ин тер не тот 
на ИБМ „ва тсон“ (ИОТ) ќе би де 
за дол жен да раз го ва ра со пат-
ни ци те, од нос но да ги раз бе ре 
ка де са ка ат да одат, да ги учи 
нив ни те на ви ки, да им об јас-
ну ва ка ко ќе стиг не до де сти-
на ци ја та и ка ко функ ци о ни ра 
са ми от ми ни бус.

Овој про ект е на пра вен во со-
ра бо тка ме ѓу ИБМ и „Ло кал мо-
торс“, а по крај во Ва шин гтон, 
тре ба да се про ши ри и во дру ги 
гра до ви во САД.

Пре зен та ци ја та на во зи ло то 
би ла на пра ве на уште пред не-
кол ку ме се ци во пред гра ди е-
то на Ва шин гтон, а ми ни бу сот 
бил прет ста вен ка ко со лу ци ја 
на град ски от пре воз, кој пат-
ни ци те во ид ни на ќе мо жат да 
го по ви ку ва ат пре ку мо бил на 
ап ли ка ци ја, слич на на по пу лар-
ни от „Убер“.

Исто та ка, не го ви те кре а то ри 
ве лат де ка го ле ми на та, не го ви-
те ди мен зии и ма те ри ја ли те од 
кои е на пра вен доз во лу ва ат ова 
во зи ло да би де се ри ски про из-
ве ду ва но и тоа еден при ме рот 

би мо жел да би де го тов и да из ле зе од 
ми кро фа бри ки те за са мо не кол ку ча са.

След ни ло ка ции за ка де што е пла ни-
ра но „оли“ да би де пу штен во упо тре ба 
по Ва шин гтон се Ма ја ми и Лас Ве гас. 
Про из во ди те лот на „оли“, „Ло кал мо-
торс“, исто та ка, откри ва де ка е во пре-
го во ри ми ни бу сот да би де пу штен на 
про ба од по не кол ку ме се ци во по ве ќе 
европ ски гра до ви, ме ѓу кои се и Бер-
лин, Ко пен ха ген, ка ко и во Ав стра ли ја 
во Сид неј и во Кам бе ра.

Иа ко „Гугл“ и уште не кол ку дру ги про-
из во ди те ли на авто ном ни во зи ла ве лат 
де ка ќе им би дат по треб ни уште нај мал-

ку ед на до две го ди ни те сти ра ње за сво-
и те про из во ди, ко ос но ва чот и из вр шен 
ди ре ктор на „Ло кал мо торс“, Јон Ро џерс 
ве ли де ка „оли“ ќе би де под го твен да се 
ста ви во функ ци ја вед наш штом ре гу-
ла ти ви те ќе го доз во лат тоа.

 Тех но ло ги ја та е под го тве на ве ќе 
по дол го вре ме, но прис по со бу ва
ње то на окол но сти те на те рен е по
комп ли ку ва ни от дел. Се пак, „оли“ е 
под го твен за да се пу шти во упо тре
ба - из ја вил тој за АФП.

Ро џерс до дал де ка ком па ни ја та е оти-
де на не кол ку че ко ри по на пред, за раз-
ли ка од дру ги те, кои се за ни ма ва ат со 

про из водс тво на авто ном ни во-
зи ла без во за чи би деј ќи тие ги 
про из ве ду ва ат во зи ла та од са-
ми от по че ток, па за тоа од пр ви-
от че кор на про из водс тво то во 
нив се вгра ду ва ат си те по треб ни 
уред и до да то ци, кои по на та му 
ќе му слу жат на во зи ло то што 
по до бро да се од не су ва на ули-
ци те и да би де нај ква ли тет но 
што мо же. Тоа на „оли“ му да ва 
пред ност за тоа што по ве ќе то од 
дру ги те фир ми до пол ни тел но, 
или, пак, од дру ги про из во ди-
те ли на сво и те во зи ла им ги до-
да ва ат уре ди те што тре ба да му 
слу жат на во зи ло то за да мо же 
да се дви жи без во зач, ка ко што 
се сен зо ри и ра да ри.

 Со усо вр шу ва ње то на про из
водс тве ни от про цес, би тре
ба ло еден ми ни бус да из ле зе 
комп ле тен од фа бри ка та за 
10 ча са, а по тоа ќе му тре ба ат 
уште не кол ку ча со ви за да се 
про гра ми ра ат не го ви те си
сте ми - до дал Ро џерс.

Ка ко што до пол нил, пла нот на 
„Ло кал мо торс“ е ми ни-фа бри-
ки во кои ќе се про из ве ду ва 
„оли“, ка ко и дру ги нив ни про-
из во ди, да се отво рат во по ве ќе 
др жа ви во све тот.

На офи ци јал на та стра ни ца на 
про из во ди те лот, пак, се об јас-
ну ва де ка цел та на овој авто-
но мен ми ни бус е да по мог не во 
ре ша ва ње то на проб ле ми те во 
јав ни от транс порт во град ски те 
сре ди ни, по ма ли те оп шти ни, 
ка ко и во по го ле ми те сту дент-
ски кам пу си. 
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новогодишните и божикни празници претставуваат 
најубав период за патување бидејќи градовите низ 
светот се украсени и во полн сјај, а атмосферата во нив е 
волшебна. ако посакувате да отпатувате некаде за време 
на овие празници, посетете некој од овие неколку градови, 
кои, едноставно, изгледаат божествено и кои, навистина, 
треба да се доживеат за време на новогодишната магија

кадедаотпатуватезановогодишнитеизабожикнипразници

виена,австрија
Сезоната на празници во главни-
от град на Австрија е волшебна, 
така што ако ја посетите во некој 
друг период - нема да можете да 
доживеете нешто слично. Цел де-
кември улиците на Виена се деко-
рирани со големи украсни дрвја, 
додека шетајќи може да дегусти-
рате печени костени или варено 
вино и да се стоплите. Виенската 
архитектура ја карактеризираат 
различни стилови, кои припаѓа-
ат на различни историски епохи 
почнувајќи од романската Рупер-
това црква, преку готската кате-
драла „Св. Стефан“ од XIII век и 
барокната Карлова црква. Најзна-
чајните историски музејски експо-
нати денес се чуваат во „Хофбург“. 
Меѓу најзначајните експонати е 

ризницата на Хабзбуршката ди-
настија, експонати од првокласно 
значење, меѓу кои е и круната на 
Светото Римско Царство и царска-
та круна на Австриското Царство. 
Виена го носи и епитетот музички 
град во кој живееле композитори 
како што се Моцарт и Бетовен. 
Агенциските цени за аранжма-
ни за новогодишните празници 
се 159 евра. Во цената е вклучен 
автобуски превоз, сместување во 
хотел со три ѕвезди, разгледување 
на градот. 

Стразбур,Франција
Овој град во регионот Алзас во Фран-
ција со други зборови се нарекува 
„главниот град на Божик“ и тоа со 
причина. Стразбур е дом на првиот 
европски божикен базар, чијашто 
традиција почнала во дамнешна 1570 
година. Сега секоја година оваа праз-
нична дестинација оживува со кон-
церти и со голем број декорации, како 
и со мирис на зачини и на цимет на 
кој мирисаат улиците. За пет дена во 
Стразбур со агенциски аранжман ќе 
треба да платите 269 евра, превоз со 
автобус, сместување во хотел со две 
или три ѕвезди, организирано раз-
гледување на Минхен и на Стразбур. 

келн,Германија
Келн се наоѓа на реката Рајна и ожи-
вува во текот на божикните и на но-
вогодишните празници. Божикниот 
базар пред катедралата е најголем 
и најимпресивен бидејќи во него се 
наоѓа и лизгалиште, музика во живо 
и многу светилки и храна.

Милано,италија
Северниот бисер на Италија, како 
што го нарекуваат Милано, е со-
времен град со бурна историја и со 
стари градби, центар на светската 
мода. На прв поглед Милано изгле-
да како грациозен модел на писта 
со одлична коскена структура, екс-
травагантен стил и без очигледна 
душа. Најбогатиот и најмодерен град 
во Европа, кој истoвремено изоби-
лува со историски и со уметнички 
атракции, меѓу кои најголемата 
готска катедрала во светот, умет-
ничкото дело „Последната вечера“ и 
најпознатата оперска куќа во светот 
„Скала“. Милано е главниот мотор 
на економијата во својата земја и 
дом на берзата. Преку ден може да 
одите на пазарење, додека, пак, во 
вечерните часови може да уживате 
во авангардната театарска сцена, 
фабулозната аперитив-сцена или во 
некој од жешките клубови до раните 
утрински часови. За да патувате во 

овој романтичен град за време на 
новогодишните празници агенциски 
треба да платите аранжман од 200 
евра по лице. За пет дена. Во пакетот 
е вклучено разгледување на Верона, 
Венеција и, секако, на Милано. 

рејкјавик,исланд
Колку што сме поблизу до ар-
ктичкиот круг, толку празници-
те се поволшебни. Во Рејкјавик 
декември е еден од највозбудли-
вите периоди од годината. Иако 
го карактеризираат само неколку 
часа дневна светлина, овој град е 
весел и светкав. Околу градот на 
многу места се продаваат тради-
ционална исландска храна, чаде-
но месо, колачиња од ѓумбир и 
варено вино.

www.republika.mk 53петок, 30 декември 2016 годинаwww.republika.mk52 петок, 30 декември 2016 година



На кра јот на уште ед на го ди на во ко ја изо ста наа по го ле ми  
клуп ски и ин тер на ци о нал ни спорт ски ус пе си, дел од  
на ши те спор ти сти мо же да би дат за до вол ни од при ка
жа но то во 2016 го ди на. „Ре пуб ли ка“ за но во го диш но то 
из да ние изд вои не кол ку ма ке дон ски мла ди спор ти сти  
и ед на ре пре зен та ци ја кои ја обе ле жаа го ди на та што  
из ми ну ва и ја изра ду ваа на ци ја та

ЅВеЗ ДИ ВО ПО ДеМ

Младите
македонски
спортисти
јаобележаа
2016година

Подготви | Горан Зивчевски

Мла ди от ра ко ме тар на Ме та лург во 2016 го ди на се за ки ти со приз на ни-
е то нај до бар млад спор тист на Ма ке до ни ја од АМС, а со са мо 20 го ди ни 
тој е ли дер и ка пи тен на сво јот тим. Оваа го ди на со до бри те игри тој 
го прив ле че ин те ре сот на европ ски те клу бо ви и пот пи ша до го вор со 
гер ман ски от Рајн-Не кар Ле вен со важ ност од 2018 до 2021 го ди на.

Мла ди от ка пи тен на Ме та лург го ди на ва до би и приз на ние од Европ ска-
та ра ко мет на фе де ра ци ја ко ја го ран ги ра ше ка ко вто ра мла да ѕвез да 
во ра ко мет на та Ли га на шам пи о ни отка ко пр во го опи ша ка ко мла до то 
оруж је на Ме та лург.

Филипталески, ракомет

Мла дин ска та ре пре зен та ци ја на Ма ке до ни ја во 2016 го ди на ус пеа 
да на пра ви исто ри ски ус пех за на ша та зем ја и да се ква ли фи ку ва 
на Европ ско то пр венс тво во Пол ска, кое ќе се одр жи на ред на та 
го ди на. Во кон ку рен ци ја со фа во ри зи ра на та Фран ци ја, но и со 
Шкот ска, Укра и на, на ши те мла дин ци го осво и ја пр во то ме сто во 
ква ли фи ка ци ска та гру па и ди рект но се пла си раа на ЕП во Пол-
ска. Та му на ле то ќе ги од ме рат си ли те со ти мо ви те на Шпа ни ја, 
Пор ту га ли ја и на Ср би ја.

На ши те фуд бал ски та лен ти пред во де ни од се ле кто рот Бла го ја 
Ми лев ски ја изра ду ваа на ци ја та и со сво ја та игра и тим ски дух 
по ка жаа де ка мо жат да се но сат и со нај до бри те. Овие зна чај ни 
ре зул та ти не оста наа не за бе ле жа ни, па мла дин ска та ре пре зен-
та ци ја на Ма ке до ни ја го до би приз на ни е то нај ус пе шен ма шки 
на ци о на лен тим за 2016 го ди на од Аген ци ја та за мла ди и спорт.

Младинскарепрезентацијадо21година, фуд бал

Ма ке до не цот што за са мо не кол ку ме се ци ста на хит во ита ли јан ска та 
Се ри ја А и прв стре лец на еки па та на Па лер мо бе ле жи од лич ни игри. 
На ли ста та на стрел ци во нај сил на та ита ли јан ска ли га на ши от Не сто-
ров ски го ди на та ќе ја за вр ши со 7 го ла, и тоа си те по стиг на ти од игра.

За по ло ви на се зо на во ита ли јан ска та пр ва ли га, ма ке дон ски от ин-
тер на ци о на лец вед наш поч на да го прив ле ку ва ин те ре сот на по ве ќе 
по го ле ми европ ски еки пи, а до кол ку про дол жи со од лич ни те игри, 
те шко де ка ти мот на Па лер мо ќе мо же да го за др жи.

Пред да пре ми не во клу бот од Си ци ли ја, Не сто ров ски има ше три 
фан та стич ни се зо ни во ти мот на Ин тер За пре шиќ во Хр ват ска, ка де 
што по стиг на ре чи си 70 го ла за три се зо ни.

Тој стре ла ше и за на ци о нал ни от тим во ме чот про тив Ита ли ја и по ле ка, 
но си гур но ста ну ва еден од клуч ни те игра чи на на ша та фуд бал ска 
ре пре зен та ци ја.

илијаНесторовски, фуд бал
Со са мо 20 го ди ни, ра ко ме та рот на Ме та лург е еден од 
глав ни те игра чи во сво јот тим и од не де ла во не де ла го 
до ка жу ва сво јот по тен ци јал на те ре ни те. Куз ма нов ски е 
еден од нај го ле ми те ра ко мет ни та лен ти што се по ја ви ле 
во на ша та зем ја пос лед ни те не кол ку го ди ни и со сво јот 
клуп ски ко ле га Фи лип Та ле ски јав но ста ве ќе ги прог ла си 
за све жи на и свет ли на на ма ке дон ски от ра ко мет, а до кол ку 
про дол жат со ова тем по, со си гур ност ќе ста нат ед ни од 
но си те ли те на на ци о нал ни от тим.

Во ин терв ју за „Ре пуб ли ка“ ми на ти от ме сец тој из ја ви 
де ка се којд нев на та ра бо та и од но сот со тре не рот на 
Ме та лург, кој во мо мен тов е и се ле ктор на ма ке дон ска та 
ра ко мет на ре пре зен та ци ја Ли но Чер вар, му по ма га да го 
изв ле че нај до бро то од се бе и да ста не по до бар играч.

По ра ди по вре да та на дес на та длан ка ко ја ја за ра бо ти на 
ме чот про тив Та тран Пре шов во но ем ври, за жал не ма да 
на ста пи на прет стој но то Свет ско пр венс тво во Фран ци ја, 
но, се ка ко, пред не го ќе има уште мно гу шан си и на ста пи 
во цр ве но-жол ти от дрес. 

Филипкузмановски, ракомет

На ша та нај до бра те ни сер ка Ли на Ѓор че ска има ше 
иск лу чи тел но ус пеш на нат пре ва ру вач ка го ди на, а ја 
по не се и ти ту ла та нај до бра ма ке дон ска спор тис тка 
за 2016 го ди на што ја до де лу ва Аген ци ја та за мла ди 
и спорт. Во октом ври таа го до стиг на нај ви со ко то 
ме сто на ранг-ли ста та на ВТА ко га се иска чи на 200. 
по зи ци ја и на 129. ме сто на ли ста та за двој ки, а го ди-
на та ќе ја за вр ши на 205. по зи ци ја на ли ста та на ВТА.

Со са мо 22 го ди ни, таа ста на пр ва та Ма ке дон ка што 
на ранг-ли ста та на ВТА се нај де ме ѓу пр ви те 200 те-
ни сер ки. Ѓор че ска до би по ка на за на стап во ква ли-
фи ка ци и те за че твр ти от гранс лем-тур нир го ди на ва 
- Отво ре но то пр венс тво на САД, кое се оди гра во 
Њу јорк, но, за жал, таа бе ше ели ми ни ра на во ква-
ли фи ка ци и те.

линаЃорческа, те нис

спорт
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�  30 де кем ври 1949 година
 Во Скопје е формиран Балетски-

от ансамбл при Македонскиот 
народен театар. 

�  31 де кем ври 1941 година
 Во Струга, спроти новата 1942 го-

дина е испеана познатата песна 
„Денес над Македонија се раѓа“ 
— денешната химна на Република 
Македонија.

�  31 де кем ври 1946 година
 Донесен е првиот Устав на Народ-

на Република Македонија.
�  1 јануари 45 г. пр.н.е.
 Започнал да се применува нови-

от календар, денес познат како 
јулијански календар.

�  2 јануари 1905 година
 Над селото Кнежево, Кратовско, 

почна Конгресот на Скопскиот ре-
волуционерен округ на ТМОРО, 
што траеше до 7 јануари истата 
година.

�  5 јануари 1894 година
 Јануарската средба се одржала 

на 5 јануари 1894 година, пред 
Богојавление, за божикните праз-
ници. Тогаш дошло до конкретно 
основање на Македонската рево-
луционерна организација. На оваа 
средба била дефинирана целта, а 
било донесено и името на Орга-
низацијата и ЦК. За време на јану-
арската средба бил конституиран 
Централниот комитет во него влег-
ле шестемина основоположници. 
За претседател бил избран Христо 
Татарчев (псевдоним Свеимиров), 
за секретар и касиер бил избран 
Даме Груев (Брајан Митрев), а 
Иван Хаџи Николов во отсуство 
на Татарчев ја заземал неговата 
позиција. Централниот комитет 
го задолжил Петар Поп Арсов да 
го создаде нацрт-уставот и да ја 
напише брошурата Стамболовшти-
ната во Македонија и нејзините 
претставници. Во врска со зачле-
нувањето во организацијата бил 
прифатен предлогот на Иван Х. 
Николов дека во организацијата 
можат да членуваат сите кои имале 
јасни децентрализирачки ставови 
во однос на црковно-просветно-
то дело во Македонија, тие да се 
сметаат за погодни, а оние кои 
биле приврзаници на егзархиската 
централистичка политика да се 
сметаат за непогодни.

ВреМеПлоВ

д в о г л е д
заев:иМаМеПлаНзаЧиСтвоздух,
ќедиШеМеНаизМеНиЧНовоПарНии

воНеПарНидеНови

Лидерот на СДСМ Зоран Заев си-
ноќа на вонредна прес-конфе-
ренција го соопшти својот голем 

план за почист воздух во Македонија.

� Драги граѓани, значи Зоран Заев, 
кој што сум јас, значи, има план 
како да се исчисти воздухот во 
Македонија и тој план ќе биде 
реалност и тоа е тоа, значи. Сега 
откако победивме на избори, иако 
имавме помалку гласови и мандати 
од ВМРО, ама нема везе пошо ако 
јас речам дека сме победиле  сме 
победиле, сеа значи ќе правиме 
влада и владата ќе ја води Зоран, 
значи Заев, односно јас - изјави Заев.

� Прва мерка кога ќе дојде владата 
на Заев, кој што сум јас, лидер на 
опозицијата ама тогаш позицијата, 
ќе биде да се намали загаденоста 
на воздухот преку намалување на 
емисијата на јаглероден диоксид во 
воздухо, која, како што сме читале 
во учебниците, значи уште од мали 
кога бил Зоки, мал Заев што читал, 
тоа е дека при дишењето, значи, 
на човечкото дишење со уста.. или 
нос, како беше, на литри кубни на 
час, се испушта јаглероден диоксид 
кој... не е добар - вели Заев.

� еве се сеќавам јас, на пример, 
колку пати коа ќе се оќореме 
со бате Вице со една мастика за 
мене, а една за Вицето, па коа ќе 
се разбудејме утредента 23 цве-
чиња овенале во собата, значи тоа 

Кромиди Запад

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

сличност со вистинските луѓе и 
институции е случајна.

е уште еден доказ колку е лошо 
дишењето. ене Петре ми се жали 
цвеќе дома не може да му заживее. 
Значи мора нешо да се праве - ре-
шителен е Заев.

� И така ние решиме дека пошо со 
дишење загадуваме, значи мора да 
се намале некако дишењето во Ма-
кедонија и Заев и СДСМ ќе воведат 
наизменично дишење парнепар. 
еден ден ќе дишат на СДСМ чле-
новите и гласачите, други ден ќе 
дишат на ВМРО гласачите, и така 
сме речиси исти, иста количина 
луѓе ќе дишат во ист ден, сè ќе си 
биде добро - тврди Заев.

Според него, мерката треба да по-
чне со тоа што ќе дишат први само 
гласачите на СДСМ како поразени на 
избори, да добијат шанса како послаб 
противник први да се надишат.

� И тоа ќе го направеме веќе на по-
четоко на фебруар. Значи на први 
фебруар ќе си дишеме ние од СДСМ, 
па утредента ние нема да дишеме, 
нека дишат на ВМРО гласачите. И 
така ќе има почист воздух - убеден 
е Заев.

Новинарите го прашаа дали разгова-
рал и со претставниците на албански-
от политички блок околу дишењето, 
односно дали им понудил ако сакаат 
некои од нив да не дишат првиот ден 
заедно со членовите на ВМРО. На тоа 
Заев рече:

� еве вака... значи разговарано е со 
партиите на Албанците и тие нема-
ат против ние први да одлучиме 
кој ќе дише и кој нема да дише. Па 
јас долго размислував кој треба 
прв да не дише, разговарав и со 
амбас... со пријател еден што ми е, 
не го знаете, мудар човек, паметен 
човек, кој ни мисли добро на нас во 
Македонија. И тој рече нешто што е 
генијално и многу паметно и хума-
но, дека е добро ние да покажеме 
храброст од СДСМ што први ќе го 
дишеме загадениот воздух, а овие 
од ВМРО да не го дишат тој загаден 
воздух на првиот ден - образложи 
задишениот лидер на опозицијата.

� Треба да им направиме добро, да 
видат дека се грижиме за нив и 
дека си пуштаме рака за заеднич-
ки да живееме во Македонија во 
иднина, со помала загаденост. Па 
откако ќе се изнадишеме ние зага-
ден воздух, многу честици откако 
ќе примиме во нас, еве ја ќе дишам 
со цели гради тој ден, е отпосле 
тоа, ние ќе си недишеме, а ВМРО 
тогаш слободно нека дише - заврши 
со образложувањето на Планот за 
дишење Зоран Заев.�
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%98%D0%B5
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%81%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%93%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%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/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%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/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%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/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%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/wiki/%D0%88%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%9C%D0%9E%D0%A0%D0%9E
https://mk.wikipedia.org/wiki/7_%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/1894
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%98%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B5%D1%9A%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%A0%D0%9E
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%A0%D0%9E
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B5_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D1%9F%D0%B8_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D1%98%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D1%98%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D1%98%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0


# 500 грама костени

# 900 грама шеќер

# 1 литар вода

# 2 лажички екстракт од ванила

# Еве одличен совет за тоа како да ги излупите 
костените. Исечете ги вкрстено костените и 
потоа варете ги во вода најмногу 10 минути. 
Веднаш потоа ставете ги во студена вода и  
оставете ги две минути.

# Кората ќе се отвори и многу лесно ќе ги излу-
пите.

# Истурете ја водата во која се вареа костените и 
ставете 900 грама шеќер и 1 литар вода. Варе-
те додека не добиете хомогена смеса и ставете 
ги костените да се варат околу 20 минути или 
малку подолго, доколку сакате.

# Земете стерилизирана тегла и наполнете ја со 
костени. Потоа наполнете ја теглата со шербе-
тот. Затворете ја додека е врела и оставете ја 
малку да се олади.

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:

СО вЕт:  Вака подготвените костени 
можете да ги консумирате како слатко 
со кафе или, пак, како состојки за 
подготовка на други јадења. Ова е 
одличен подарок со ваш печат. Овој 
рецепт можете го пробате и со бадеми 
или лешници!
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