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„Бо жик на та че сти тка“ од ал-
бан ски те пар тии упа те на до 
Ма ке дон ци те, во ко ја отво-

ре но го уце ну ва ат мно зинс тво то и 
ин ди рект но на ве сту ва ат вој на, мо же-
би е со пот пи си те на Ах ме ти, Ка са ми 
и на Се ла, но јас но се гле да де ка го 
има ра ко пи сот на исти от оној кој во 
те кот на две го диш на та по ли тич ка 
кри за и за вре ме на из бор на та кам-
па ња му ги пи шу ва ше го во ри те на 
Зо ран За ев, a во кои ли де рот на СДСМ 
ве ту ва ше ре де фи ни ра ње на др жа ва-
та, дво ја зич ност, ме ну ва ње на Уста-
вот... За тоа, да не се пра ви ме на ив ни 
и не до вет ни де ка сме шо ки ра ни од 
од но сот на Еди Ра ма, кој, па тем, не е 
ни што дру го освен уште ед на ма ри-
о не та ко ја се крие под исти от ча дор 
што го шти ти и За ев. Уште по мал ку 
за тек на ти тре ба да би де ме од ста во-
ви те и од ба ра ња та на по ли тич ки те 
прет став ни ци на ал бан ско то мал-
цинс тво, кои, пак, мно гу па ти до се га 
јас но се из јас ни ле де ка бес по го вор но 
ги сле дат упат ства та од Ка ле то. Па-
тем, се то тоа што го ба ра ат ли де ри те 
на ал бан ски те пар тии во пла тфор-
ма та ве ќе го ве ти ли де рот на СДСМ 
и тоа уште за вре ме на слу чу ва ња та 
во Ди во На се ље. Впро чем, За ев то гаш 
ја пре зе де уло га та на Мир сад Ндре цај 
и Бег Ри зај кои, спо ред ад во ка тот на 
уап се ни те те ро ри сти, от та му тре ба ло 
да ги ис по ра ча ат овие ба ра ња за да се 
из вр ши ре де фи ни ра ње на др жа ва та. 

За тоа мо же да сме дла бо ко на вре де ни 
по ра ди на ру ше ни от мир и спо кој за 
вре ме на од бе ле жу ва ње то на нај го ле-

пат ако тре ба да нај де ме не што до-
бро во це ли от ха ос, тоа е што ду ри 
и нај го ле ми те скеп ти ци се уве ри ја 
де ка кри за та во оп што не ма ше цел 
да ги по до бри де мо кра ти ја та и на-
чи нот на неј зи но то пра кти ку ва ње, 
ту ку, на про тив, да го уни шти це ли-
от си стем, што пра ктич но ќе зна чи 
рас пад на др жа ва та во фор мат и во 
гра ни ци во кои ја има ме де нес.  

Се пак, ште та та што ја пре диз ви ка 
За ев врз др жа ва та и на ци о нал ни те 
ин те ре си во го ла та бор ба за власт, 
на што пре ду пре ду вав ме со ме се ци, 
до пр ва ќе ја пла ќа ме си те - и Ма-
ке дон ци те, но и Тур ци те, Ср би те, 
Ро ми те, Вла сти те... Па, и го лем дел 
од Ал бан ци те. Си те оние што ба ра ат 
но ви ра бот ни ме ста, а не но ви дел би 
на др жа ва та. Оние што со ну ва ат за 
по го лем жи во тен стан дард, а не за 
Го ле ма Ал ба ни ја. Оние што са ка ат 
стран ски ин ве сти ции, а не стран ски 
ин тер вен ции...  

Пра ша ње то е кол ка ва ќе би де це-
на та?

Ман да та рот, ли де рот на ВМРО-ДПМ-
НЕ, Ни ко ла Гру ев ски јас но се из јас ни 
де ка ба ра ња та од пла тфор ма та се 
не при фат ли ви. На ја ви де ка ќе ис-
пра ти по ну да до ДУИ, но и де ка не ма 
да фор ми ра вла да по се ко ја це на. 
До кол ку пре го во ри те со ДУИ про-
пад нат по ра ди не по пуст ли во ста на 
Ах ме ти, др жа ва та ќе про дол жи да 
то не во кри за, ќе се за др жи тен ден-
ци ја та на за тег ну ва ње на ет нич ки те 
од но си, а тоа ќе има до пол ни те лен 
не га ти вен ефект врз еко но ми ја та и 
врз жи вот ни от стан дард на гра ѓа-
ни те. Ште та ќе има ат и гра ѓа ни те, и 
пар ти и те, и до маш ни те биз нис ме ни, 
и стран ски те ин ве сти то ри... Си те, 
освен пла те ни ци те на Со рос, кои во 
нај лош слу чај ќе до би јат уште 5-6 
но ви ми ли о ни до ла ри за про дол жу-
ва ње на бор ба та за кид на пи ра ње на 
це ла та др жа ва.

Од дру га стра на, во ДУИ се свес ни де ка 
иа ко го има ат клу чот за но ва та вла да, 
не мо жат да го иско ри стат за ре а ли-
зи ра ње на нив ни те ма кси ма ли стич-
ки ба ра ња. Од ед но став на при чи на 
што не мо жат да обез бе дат дво тре-
тин ско мно зинс тво без сог лас ност од 
ВМРО-ДПМНЕ. Единс тве но што мо жат 
да на пра ват е са ми да ги по ни штат 

ми от хри сти јан ски праз ник, Хри сто-
во то ра ѓа ње, но не тре ба да би де ме 
из не на де ни од сти лот на дејс тву ва ње 
на го ле ми от сце на рист на кри за та кој 
ис пра ќа „по ра ки“ на го ле ми вер ски 
праз ни ци за да го за си ли гне вот кај 
Ма ке дон ци те кон Ал бан ци те (не што 
слич но ка ко ве лиг ден ски от ма сакр 
кај Смиљ ков ско Езе ро). 

Да, точ но е де ка ДУИ, Бе са и Али јан-
са та ќе са ка ат да изв ле чат ма кси-
мал на по ли тич ка ко рист од си ту-
а ци ја та на ште та на Ма ке дон ци те. 
Се пак, за пла тфор ма та што се ро ди 
во Ти ра на не тре ба да ги об ви ни ме 
са мо Ах ме ти, Ка са ми и Се ла, вклу-
чу вај ќи го и Ра ма, ту ку лич но Зо ран 
За ев, кој мно гу по ра но им го под мет-
на ку ка вич ко то јај це. 

Ток му за тоа ста во ви те на Со ро со-
ви те пла те ни ци, кои из ми на ти те 
де но ви изра зу ва ат не ка ква воз не-
ми ре ност и шо ки ра ност од ба ра ња та 
на ли де ри те на ал бан ски те пар тии, 
не се ни што дру го ту ку са мо без о-
браз ни оби ди да се одг лу ми не ка кво 
огра ду ва ње од пла нот за по дел ба 
на др жа ва та, за што и тие са ми те 
има ат го ле ма од го вор ност од ко ја 
не мо жат да се изв ле чат. По ве ќе од 
ли це мер но е се га да глу мат вчу до-
ви де ност од ста во ви те на Ах ме ти, 
Ка са ми и Се ла исти те пла те ни ци 
што до вче ра ги про мо ви раа и ги 
бра неа те зи те на За ев за ре де фи ни-
ра ње на др жа ва та и во исто вре ме 
ги на па ѓаа и на вре ду ваа си те оста-
на ти што пре ду пре ду ваа де ка овој 

чо век ја во ди др жа ва та кон рас пад и 
ја тур ка кон нов конф ликт. Со ог лед 
на тоа де ка ба ра ња та од пла тфор-
ма та мно гу лес но мо жат да оста нат 
мр тви бу кви на хар ти ја ако пар ти-
и те од ма ке дон ски от блок јас но и 
глас но ги отфр лат (што го на пра ви 
ВМРО-ДПМНЕ), мно гу по ко рис но би 
би ло да го по ви ка ат За ев јав но да се 
про из не се по овие пра ша ња! Та ка и 
Ма ке дон ци те и Ал бан ци те ќе чу јат 
да ли СДСМ, до кол ку до бие шан са 
да фор ми ра вла да, ќе спро ве ду ва 
гра ѓан ски или го ле мо ал бан ски кон-
цепт? Да ли на Ал бан ци те од Ара чи-
но во, За ев ќе тре ба да им ис по ра ча 
ка на ли за ци ја или фе де ра ли за ци ја?

Искре но, од овие без р бет ни су штес-
тва не оче ку вам по тег или гест во 
ко рист на др жа ва та. На про тив, во 
пер и о дот што сле ду ва СДСМ ќе про-
дол жи да ги про да ва на ци о нал ни те 
ин те ре си во го ла та бор ба за власт, а 
Со ро со ви те пла те ни ци ќе про дол жат 
со ан ти др жав на та кам па ња за да ги 
оправ да ат ми ли о ни те до ла ри што и 
го ди на ва ќе ги до би јат за ури ва ње 
на по ре до кот. 

Мо ра да се наг ла си де ка се то тоа 
што го жи ве е ме де нес не ма ше да 
ни се слу чу ва ако ВМРО осво е ше 62 
пра те ни ци, но, за жал, го лем дел од 
Ма ке дон ци те не ја сфа ти ја се ри оз но 
опас но ста од не од го вор ни те на ста-
пи на За ев и не до вол но го каз ни ја 
не го во то јав но ли ци ти ра ње со на-
ци о нал ни те ин те ре си. Но, на ро дот 
ве ли, се кое зло за до бро. Та ка, и овој 

до се гаш ни те не пи ша ни пра ви ла за 
фор ми ра ње вла да кои па тем беа из-
мис ле ни за нив на по тре ба од стран ци-
те во 2008 го ди на. Тоа до пол ни тел но 
ќе им се удри од гла ва во пр ва та след-
на при го да ко га ВМРО-ДПМНЕ ќе има 
мож ност са ма да фор ми ра вла да. 

Ко а ли ци ја та со СДСМ не ма да му до-
не се ни што до бро на Ах ме ти освен 
што до пол ни тел но мо же да му ја ос-
ла би по зи ци ја та пред ал бан ски от 
еле кто рат по ра ди не ис пол не ти те 
ве ту ва ња. Ду ри и да ус пее да ре а ли-
зи ра не кое од ба ра ња та, зас лу ги те ќе 
одат на кон то то на За ев за тоа што тој 
прв ги отво ри овие пра ша ња пред 
ал бан ски от еле кто рат.  

Со ог лед на фа ктот де ка ва ква из-
бор на ла кр ди ја и из бо рен ин же не-
ринг во ор га ни за ци ја на ви стин-
ски от пи шу вач на пла тфор ма та на 
ал бан ски те пар тии ве ќе ни ко гаш 
не ма да мо же да се по вто ри од ни за 
при чи ни (фи нан си ски, ло ги стич ки, 

над во реш но-по ли тич ки), на СДСМ 
му оста ну ва да про дол жи да та жи 
по не ус пеш ни от обид за вра ќа ње на 
власт со краж ба на на род на та вол ја 
и да се под го тву ва за но ви из бо ри, 
кои мо же да ста нат ре ал ност ако 
Ах ме ти не се ди стан ци ра од уце-
ну вач ки те ба ра ња на кре а то рот на 
цр но то сце на рио во след ни те два-
е се ти на де на.  �
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П р ви от вид ре де фи ни ра-
ње на др жа ва та мо же да 
се слу чи до кол ку Зо ран 

За ев и СДСМ јав но ги при фа-
тат си те ба ра ња на ДУИ, БЕ СА 
и на Али јан са та на Ал бан ци те 
и со тоа ја пре тво рат Ма ке до-
ни ја во би на ци о нал на др жа ва 
во ко ја Ал бан ци те би до би ле 
фор мал на др жа во твор ност иа-
ко до бар дел од нив од не за вис-
но ста (Или ри да, конф ли ктот 
во 2001, ве лиг ден ски от ма сакр 
кај Смиљ ков ско Езе ро и Ку ма-
но во) упор но се бо рат про тив 
др жа вен со јуз со сво и те бра ќа 
во Ко со во и во Ал ба ни ја. По го-
ле ми от проб лем е во тоа што 
во ва кво то сце на рио се бе га од 
гра ѓан ска во иск лу чи во ет нич-
ка Ма ке до ни ја.

До кол ку ли де рот на СДСМ не 
сфа тил де ка не го ви от по ли тич-
ки ко мар ста ну ва са мо у бис твен 
и на ште та на ма ке дон ска та др-

жа ва и по се ко ја це на про дол жи 
да го ури ва Ни ко ла Гру ев ски 
без да се гри жи за пос ле ди ци те 
по уни тар но ста на Ма ке до ни ја, 
лес но мо же да се со о чи со бра-
то у бис тве на вој на за тоа што 
ре вол тот на дел од Ма ке дон-
ци те во овој слу чај не е и не ма 
да би де на со чен кон Ал бан ци-
те, кои раз бир ли во се бо рат 
за сво ја та ка у за, ту ку кон За ев 
чи и што оби ди за де мон ти ра-
ње на ВМРО-ДПМНЕ мо жат да 
ја нич ко са ат це ла Ма ке до ни ја.

За ев офи ци јал но ја пре мол чи 
пла тфор ма та на ал бан ски те 
пар тии и со тоа ни пра ти по ра ка 
де ка таа мо же да е при фат ли ва 
за не го. Со тоа, исто та ка, ис пра-
ти по ра ка ко ја е ка та стро фал-
на за се кој нор ма лен гра ѓа нин 
на Ма ке до ни ја: пла тфор ма та 
мо же да е до бра ако не го ва та 
пар ти ја дој де во си ту а ци ја да 
пре го ва ра за но ва вла да. Ло-
гич но е де ка таа мо же да би де 
при фа те на ако е пре дус лов за 
фор ми ра ње вла да без Ни ко ла 

Гру ев ски. Се раз би ра, пла тфор-
ма та ќе би де отфр ле на ако ДУИ 
и ВМРО-ДПМНЕ на пра ват вла да, 
при што со се ма си гур но За ев то-
гаш, ка ко го лем па три от, ќе го 
на па ѓа нај го ле ми от по ли тич ки 
ри вал Гру ев ски де ка, за раз ли ка 
од не го, по пу штил и пре дав нич-
ки ги ис пол нил ба ра ња та на Ах-
ме ти и оста на ти те. За ев при тоа 
не е све сен де ка та кви те сит ни 
по ли тич ки три ко ви не ми ну ва ат 
кај гра ѓа ни те и де ка еден ден ќе 
мо ра да од го во ра зо што си играл 
со ма ке дон ска та су ве ре ност. 

Нај го ле ма та опас ност за 
Ал бан ци те во Ма ке до ни ја

Вто ро то мож но ре де фи ни ра ње 
на др жа ва та не им оди во при лог, 
пред сѐ, на тие што во Ти ра на и 
во При шти на се оби доа да до-
го во рат ка ко ќе се во дат ма ке-
дон ска та др жа ва и по ли ти ка. Тие 
што им ги ди кти раа па ра фи те на 

Ах ме ти, Се ла и на Ка са ми, мо ра-
ле да зна ат де ка по диг ну ва ње то 
на на ци о на ли стич ки от влог во 
ма ке дон ски те по ли тич ки игри, 
мо ти ви ра но од ве ту ва ња та на За-
ев, мо же да пре диз ви ка то та лен 
де бакл на пра ва та што Ал бан ци-
те ги цр пат од за ко ни те, оби чај-
но то пра во и од ста ти стич ки те 
гре шки. Со тоа ќе на стра да ат и 
ма ке дон ски те гра ѓа ни за тоа што 
е јас но де ка гу бе ње то на стек-
на ти те пра ва на Ал бан ци те со 
Охрид ски от до го вор и те ри то ри-
јал на та по дел ба од 2005 го ди на 
не мо же да до не се ни што до бро 
за це ла Ма ке до ни ја.

На ви сти на е не јас но зо што Али 
Аме ти, кој во пос лед ни те 15 го-
ди ни отка ко од ко ман дант ста на 
по ли тич ки ли дер по сто ја но во-
ди ре ла тив но ко рис на по ли ти ка 
за Ал бан ци те, се га се до ве де во 
си ту а ци ја да го ри зи ку ва се то 
тоа што ал бан ски те пар тии за-
ед но со стран ски от фа ктор ѝ 

го до не соа на за ед ни ца та над 
20 про цен ти. Еден од глав ни те 
ри зи ци за нив ле жи ток му во 
про цен ти те, од нос но во ста ти-
стич ка та по ли ти ка што се во ди 
во Ма ке до ни ја по 2001 го ди на 
ко га вто ри от по го ле ми на „дел 
од на ро дот“ во Ма ке до ни ја до би 
пра ва ка кви што са мо мо жат да 
со ну ва ат Тур ци те, Ср би те, Ро ми-
те и оста на ти те за ед ни ци. 

Ал бан ски те пар тии со пла-
тфор ма та ќе пре диз ви ка ат 
не ми нов но кон тра ба ра ње од 
ма ке дон ски от блок, по точ но 
од ВМРО-ДПМНЕ (иа ко и СДСМ 
збо ру ва на оваа те ма), за ко неч-
но спро ве ду ва ње на по пи сот од 
кој за ви сат ко ле ктив ни те пра-
ва на ал бан ска та за ед ни ца во 
Ма ке до ни ја. Одеј ќи по ло ги ка та 
де ка Ах ме ти не са ка по пис по-
ра ди тоа што точ но знае де ка 
Ал бан ци те се под по треб ни те 
20 про цен ти за за др жу ва ње на 
нив ни те пра ва, јас но е де ка оп-
ста но кот на пла тфор ма та за ви си 
од спро ве ду ва ње то по пис. По-
ед но став но ка жа но, ако Ах ме ти 
са ка пла тфор ма, ќе мо ра да се 
сог ла си на по пис. Ако не са ка 
по пис, ќе мо ра да ја за бо ра ви 
пла тфор ма та. 

Оби чај но то пра во не е  
по сил но од Уста вот
Дру га та по го ле ма опас ност за 
Ал бан ци те е по ни шту ва ње на 
„Мај ски от до го вор“ од 2008 го-
ди на со кој Ах ме ти се об вр за да 
ко а ли ци ра со нај го ле ма та ма-
ке дон ска пар ти ја. До кол ку тој 
под при ти сок или по ра ди свои 
ин те ре си се отка же од тој до го-
вор, ри зи ку ва да се отка же од 
си те дру ги до се гаш ни пи ша ни и 
не пи ша ни пра ви ла во ма ке дон-
ска та по ли ти ка. Ова е осо бе но 
важ но за тоа што тој и не го ви те 
„бра ќа по крв“ се по ви ку ва ат на 
Уста вот и на за ко ни те, од нос но 
на Охрид ски от рам ко вен до го-
вор. А ни ту во Уста вот ни ту во 
за ко ни те не се спом ну ва де ка 
по бед ни кот на из бо ри те мо ра 
да ко а ли ци ра со не ко ја дру га 
пар ти ја од ко ја би ло за ед ни ца.

Со дру ги збо ро ви, оби чај но то 
пра во спо ред кое во Вла да та се-
ко гаш има ло и ал бан ска пар ти ја 
се га мо же да пад не во во да. Со 
по ни шту ва ње то на си те до се-
гаш ни до го во ри и пра ви ла што 
ги при фа ти ле Ал бан ци те и Ма-
ке дон ци те не ма ат об вр ска да се 
при др жу ва ат на ра бо ти те кои 
ни ту се устав на ка те го ри ја ни-
ту, пак, се дел од не ка ков устен 
или пис мен по ли тич ки до го вор.

Се раз би ра, ни кој не по са ку ва 
да дој де до оваа ра бо та за тоа 
што е јас но де ка од зе ма ње то на 
стек на то то пра во на Ал бан ци те 
да би дат се ко гаш дел од вла ста, 
без раз ли ка да ли осво ју ва ат 27, 
20 или 5 пра те ни ци, мо же да 
до ве де до но во кр во про ле ва-
ње, но тие мо ра да зна ат де ка 
Ма ке дон ци те по 26 го ди ни не-
за вис ност не ма да се сог ла сат 
нив на та ид ни на да се кре и ра во 
Ти ра на, При шти на или во Ма ла 
Ре чи ца без да ги иско ри стат си-
те пра ва што им ги да ва ат Уста-
вот и за ко ни те. Ду ри и ако во 
таа би тка Ах ме ти, Се ла и Ка са ми 
ја има ат под др шка та од За ев, кој 
два де на отка ко си те пис ме ни 
лу ѓе во зем ја ва ја иско мен ти раа 
пла тфор ма та, сѐ уште че ка ше да 
до бие офи ци ја лен до ку мент за 
да се из јас ни за неа. 

Пла тфор ма та на ал бан ски те пар тии, со ко ја од ид ни те ма ке дон ски 
парт не ри во Вла да та се ба ра ат ма кси ма ли стич ки на ци о нал ни 
бе не фи ции са мо за Ал бан ци те во Ма ке до ни ја, мо же да би де по че ток 
на ед но те мел но ре де фи ни ра ње на Ма ке до ни ја. По сто јат два на чи на 
пре ку кои Ма ке до ни ја мо же да ја про ме ни сво ја та ре ал ност во од нос 
на ал бан ско то пра ша ње. Ни ту еден од два та на чи ни на про ме на на 
акту ел ни те од но си во оп штес тво то не мо же да до не се до бро за 
ма ке дон ски те гра ѓа ни. Пр ви от на чин ре чи си си гур но во ди во конф ликт, 
кој лес но мо же од ет нич ки да пре рас не во оп шта вој на на иде о ло шки, 
на ци о на лен, вер ски и пар ти ски план. Вто ри от на чин, исто та ка, е за ка на 
за ста бил но ста на Ма ке до ни ја за тоа што гу бе ње то на стек на ти те пра ва 
на Ал бан ци те со Охрид ски от до го вор мо же да го мо би ли зи ра не са мо 
ал бан ски от фа ктор во Ма ке до ни ја, ту ку и во со седс тво то и во 
ди јас по ра та, по што лес но мо же да ни се по вто ри 2001 го ди на
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Н а ја ве ни те про ме ни на функ-
ци о не ри од еша ло ни те во 
вла де јач ка та хи е рар хи ја не 

се ни ту пр ви ни ту пос лед ни што ги 
спро ве ду ва ВМРО-ДПМНЕ. Не се ра-
бо ти за „пар ти ска чис тка“ или, пак, за 
чи сто по ли тич ки мо ти ви ра ни про ме-
ни, кол ку што глав на та мо ти ва ци ја и 
пот тик про из ле гу ваат од фа ктот де ка 
ад ми ни стра ци ја та (чи тај: вла ста) е 
и мо ра да би де сер вис на гра ѓа ни те. 
Тој сер вис, пак, мо ра да се раз ви ва 
и на дгра ду ва спо ред по тре би те на 
гра ѓа ни те и во сог лас ност со пре диз-
ви ци те што ги но си на пре ду ва ње то 
на ин сти ту ци и те на др жа ва та.

Од вре мен ски ас пект, ин те рес ни се 
три мо мен ти ко га се нај а ве ни про-
ме ни те. Пр во, тоа е по стиз бор ни от 
мо мент, со по се бен ак цент на пла-
тфор ма та на пар ти и те на ет нич ки-
те Ал бан ци во Ма ке до ни ја; вто ри от 
е вла де е ње то на ло кал ни те вла сти, 
кои се ра ко во де ни од ко а ли ци ја та 
ра ко во де на од ВМРО-ДПМНЕ; и тре-
ти от ас пект е од не су ва ње то на дел 
од ад ми ни стра ци ја та.

По а ѓај ќи од пр ви от од овие три мо мен-
ти, пре тсе да те лот на ВМРО-ДПМНЕ, 
Ни ко ла Гру ев ски,  отво ре но  збо ру ва за 
по тре ба та од ка дров ско осве жу ва ње 
во пре срет на фор ми ра ње то на но-
ва та вла ди на ко а ли ци ја. Во ин терв ју 
по све те но на ста вот на ВМРО-ДПМ-
НЕ за со о чу ва ње то со чи сто ет нич ка-
та се ал бан ска пла тфор ма, Гру ев ски 
пре циз но ги де фи ни ра ви стин ски те 
пре диз ви ци со кои би тре ба ло да се 
за ни ма ва ид ни от парт нер во вла ста 
ка ко прет став ник на ет нич ки те Ал-
бан ци од Ма ке до ни ја, ме сто да га зи 
врз ет но цен три стич ка поч ва. 

 За ме не се нај важ ни ин те ре си те и 
на Ма ке дон ци те и на си те гра ѓа ни 
на Ма ке до ни ја, вклу чу вај ќи ги и 
Ал бан ци те... На Ал бан ци те во Ма-
ке до ни ја не ма да им по мог не ако 
има ат дво ја зич ност на це ла те ри-
то ри ја, вклу чу вај ќи ги и Дел че во, 
Бе ро во, Гев ге ли ја или Ка ва дар ци. 
Ним мо же да им по мог не ако во на-
ред ни те че ти ри го ди ни се от во рат 
уш те 100 или 150 но ви фаб ри ки и 
се вра бо тат ил јад ни ци лу ѓе, ако 
стан дар дот поч не да рас те и има-
ат по у бав и пок ва ли те тен жи вот, 

ако по рас нат пен зи и те, пла ти те, 
суб вен ци и те, со ци јал на та по мош, 
ако се из гра ди пот реб на та ин фрас-
трук ту ра, ако до би јат под дрш ка 
за град ба на ку ќи, ако се нап ра ват 
мно гу ре фор ми и ако зем ја та се 
прид ви жи нап ред - ве ли Гру ев ски  
во ин терв ју то за „Днев ник“.

Ва кви от при од на ВМРО-ДПМНЕ во-
оп што не е нов, и по крај оби ди те на 
да ѝ се при шие на ци о на ли стич ка ре-
то ри ка на партијата. Тој при од бе ше 
по сто ја но наг ла су ван во из бор на та 
кам па ња, пре ку апо стро фи ра ње на 
еко ном ски те за фа ти и на со ци јал но-
оп штес тве ни те про е кти што ќе ги 
раз ви јат и за си лат оп шти ни те и ќе 
им го олес нат жи во тот на си те гра ѓа-
ни  во др жа ва та. При тоа по сто ја но се 
на сто ју ва ше да се об јас ни де ка ефе-
кти те од тоа не мо же да би дат по де-
ле ни по ет нич ка ос но ва или по ко ја 
би ло ос но ва да се иск лу чу ва не ко ја 
од за ед ни ци те во зем ја та. Ток му таа 
по ста ве ност се не ги ра со на ве де ни те 
точ ки од се ал бан ска та пла тфор ма, 
ко ја ток му од тој ас пект на и ду ва и 
на осу да во за ед ни ца та на ет нич ки-
те Ал бан ци во зем ја та. Во кон текст 
на нај а ве ни те про ме ни, пак, мо ра да 
се има пред вид и на ста пот на Гру ев-
ски по из бо ри те, де ка ре зул та ти те 
од ме ста та со  до ми нант но ет нич ко 
ал бан ско на се ле ние ќе би дат ана ли-
зи ра ни ка ко по ра ка и уви ду ва ња на 
евен ту ал ни те про пу сти. Акту ел на та 
нај а ва за ка дров ски про ме ни зна чи и 
мо дел за по пра ва ње на впе ча то кот.

Вто ри от мо мент што про из-
ле гу ва од оваа нај а ва не се по-
вр зу ва ди рект но со ло кал ни те 
из бо ри и со по до бру ва ње на 
пар ти ски от реј тинг пред нив, 
осо бе но што Гру ев ски нај а ви 
де ка по го ле ми от дел од про ме-
ни те ќе се слу чу ва ат во вто ри-
от дел од го ди на та. Всуш ност, 
ВМРО-ДПМНЕ во кон ти ну и тет 
пра ви ка дров ски те осве жу ва ња 
во вто ри от и во тре ти от еша лон. 
Во 2010 го ди на беа нај а ве ни и 
по тоа беа сме не ти  де се ти ци 
функ ци о не ри. Во 2012 го ди на 
бе ше акту е лен та ка на ре че ни от 
„нов бран“, кој за фа ти над 150 
функ ци о не ри. Ист та ков бран 
се оче ку ва ше и по из бо ри те во 
2014 го ди на, но по че то кот на 
по ли тич ка та кри за ги од ло жи 
ка дров ски те осве жу ва ња.

Ед на од ка ра кте ри сти ки те 
на ВМРО-ДПМНЕ и на Ни ко ла 
Гру ев ски е по сто ја но то лич но 
при сус тво на те рен, што, пак, 
бе ше  за си ле но отка ко цен-
трал на та власт, во сог лас ност 
со До го во рот од Пр жи но, бе-
ше пре пу ште на на вла да та за 
спро ве ду ва ње из бо ри. Пре диз-
бо ри е то и из бор ни от кар ван, 
пак, до пол ни тел но оста ви ја 
про стор да би де про ве рен од 
бли ску пул сот на гра ѓа ни те и 
да би дат сог ле да ни со стој би те 
во функ ци о ни ра ње то на ин-
сти ту ци и те.

 Одеј ќи во кам па ња та од мес то до 
мес то, уви дов де ка во мно гу мес та 
има оп рав дан ре волт од т.н. трет еша-
лон. Не кои од лу ѓе то се и пре дол го 
на ис та по зи ци ја и поч на ле да ра-
бо тат ру ти нски и да се од не су ва ат 
прем но гу би рок рат ски. Ги за гу би ле 
жа рот и енер ги ја та. Има так ви и во 
пр ви от и во вто ри от еша лон. Има и 
лу ѓе кај кои е вид лив за мо рот. Има и 
так ви што ги за гу би ле енер ги ја та и 
ви со ка та мо ти ви ра ност што ја имаа. 
Поч на ле да од го ва ра ат прем но гу ад-
ми нис тра тив но, без да се пот ру дат 
да им по мог нат на лу ѓе то, ту ку са мо 
им да ва ат би рок рат ски и ад ми нис-
тра тив ни од го во ри. Ед нос тав но, не 
„гри за т“ ка ко не ко гаш ко га ста ну ва 
збор за ра бо те ње, за по ма га ње, за 
кре а тив ност во се кој днев на та ра-
бо та, во бор ба та се кој ден, од нос но и 
од но во да се до ка жу ваат. Има ат ка па-
ци тет, има ат зна е ње, има ат ис ку ство, 
и сè е тоа во ред. Но не ма ат жар, го 
не ма ат ела нот од по ра но, не се мак-
си мал но мо ти ви ра ни, ре ла кси ра ни 
се. Зна е те, се кој што не се бо ри за ус-
пех на ин сти ту ци ја та што ја во ди со 
ист елан, енер ги ја, мо тив, жар ка ко 
да се бо ри за сво ја при ват на фир ма 
од ко ја му за ви си лич ни от оп ста нок, 
зна чи де ка го дос тиг нал зе ни тот и 
дека тре ба да се за ме ни со не кој друг, 
кој, мо же би, во по че то кот ќе би де 
по мал ку ис ку сен или ќе има неш то 
по мал ку зна е ње, осо бе но тоа што се 
до би ва од ис кус тво то, од ра бо те ње то, 
но ќе има жар, мо ти ви ра ност, сил на 
ам би ци ја, ќе соз да ва  воз буд ли ва ат-

мос фе ра во ин сти ту ци ја та што ја 
ра ко во ди, ќе ги мо ти ви ра и дру ги те 
во таа ин сти ту ци ја, ќе ги раз дви жи 
ра бо ти те, ќе вне се све жи на, чув-
ство за се кој днев но се бе до ка жу-
ва ње и нап ре док, ин ди ви дуа и тим 
што пос то јат за да соз да дат го ле ми 
неш та и кои по бе ду ва ат. На се кое 
мик ро ни во на ра ко во де ње. Вак ви 
про ме ни ќе има мно гу, по мал дел 
во пр ва та, по го лем дел во вто ра та 
по ло ви на од оваа го ди на. Ова пот-
ре ба во нај го лем дел про из ле зе од 
оде ње то на те рен оваа го ди на и од 
раз го вор со мно гу лу ѓе, ком па нии 
или со са ми те ра ко во ди те ли на 
раз лич ни ни воа. Те рен ски по се-
ти и мои и на мо и те со ра бот ни ци. 
Има и так ви што тре ба да се сме нат 
по ра ди соз да де ни ло ши на ви ки, 
греш ки и про пус ти во ра бо та та, 
и во ед но да им се да де шан са и на 
дру ги од кои ќе се оче ку ва уш те 
по го лем при до нес и ус пех. Ова ќе 
би де кон ти ну и ран про цес, но го-
ди на ва ќе има еден по си лен бран 
ос ве жу ва ња -  рече Груевски.

Тре ти от мо мент од оваа ана ли за за 
вре мен ски от ас пект ко га „пад на“ оваа 
нај а ва за ка дров ски про ме ни во вто-
ри от и во тре ти от еша лон се по вр зу-
ва со од не су ва ње то на го лем дел од 
нас ле де ни те ка дров ски ре ше ни ја, 
кои, од ас пект на про фе си о нал на та 
ад ми ни стра ци ја, про дол жи ја и на пре-
ду ваа во сво ја та ка ри е ра. Всуш ност, 
иа ко во ко му ни ка ци ја та со др жа ва та, 
гра ѓа ни те не би тре ба ло да на и ду ва-
ат на раз ли чен трет ман во за вис ност 
од ре о нот во кој жи ве ат, спо ред ба та 
што са ми те гра ѓа ни ја пра ват по ка жу-
ва раз ли ка во функ ци о ни ра ње то на 
по драч ни те еди ни ци на др жав ни те 
ин сти ту ции. Таа по ста ве ност, ко ја 
Гру ев ски ја образ ло жу ва со „соз да-
де ни ло ши на ви ки“,„би рок рат ски и 
ад ми нис тра тив ни“, соз да ва ре волт, 
кој гра ѓа ни те го иска жу ва ат или 
во ди рект ни те сред би со функ ци о-
не ри те од цен трал на та власт, или 
каз ну ва ат на из бо ри. Не смее да се 
изо ста ви и фа ктот де ка во по ли тич-
ка та кри за, ток му дел од еша ло нот 
што во ко му ни ка ци ја со гра ѓа ни те 
тре ба да прет ста ву ва про фе си о нал на 
ад ми ни стра ци ја, не го из др жа те стот 
пре диз ви кан од по ли тич ка та кри за. 
Таа со стој ба, на ко ја се ука жу ва ше 
по дол го вре ме, не смее да би де иск-
лу че на при сог ле ду ва ња та за по тре-
ба та за про ме ни и за но ви ка дров ски 
ре ше ни ја. Пред сѐ за ра ди гра ѓа ни те, 
кои, на ви сти на, оче ку ва ат но ви си ли 
за по до бри ре зул та ти. 

Ка дров ски про ме ни во ВМРО-ДПМНЕ ни ту се пр ви, ни ту 
ќе бидат пос лед ни. Всуш ност, вре мен ски от мо мент ко га 
Гру ев ски ги нај а ви про ме ни те во вто ри от и во тре ти от 
еша лон е мно гу поз на ча ен ас пект, откол ку ас пе ктот де ка 
ќе има сме на на ди ре кто ри и на за ме ни ци

Подмладување и освежување на тимот што победува
ВМРО-ДПМНЕ јА ПРИМИ ПОРАКАТА ОД ГРАѓАНИТЕ

актуелно

Пишува | Наум Стоилковски
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 Не мислите ли дека и Вие 
имате дел од вината што 
дозволивте толку долго 
време да се распространува 
мислењето дека сте нацио-
налисти?
ГРУЕВСКИ: За тоа апсолутно 
сте во право. Како партија долг 
период стоевме како неми 
набљудувачи, а некогаш дури 
и не слушавме какви лаги и 
интриги ни прават меѓу албан-
скиот електорат не само меди-
умите финансирани од Сорос, 
туку често и некои албански 
политичари, кои својата неспо-
собност и неисполнетите ве-
тувања пред албанскиот елек-
торат секогаш ги префрлуваа 
на контото на ВМРО-ДПМНЕ 
објаснувајќи дека ВМРО-ДПМ-
НЕ како поголем партнер во 
владата го спречил тоа и тоа. 
И ова не го претпоставувам, 
туку го знам. Некои албански 
политичари и ми го признаа 
неформално. И сето тоа, не 
само што беше неточно, туку 
никој не го ни демантираше. За 
ова прашање поттикнав некои 

иницијативи во партијата пред 
една-две години, но не наидоа 
на поддршка, и тоа, меѓу друго-
то, придонесе да продолжи да се 
создава лажна и црна слика меѓу 
Албанците за ВМРО-ДПМНЕ. Да 
потсетам, парите на Сорос колку 
што се присутни во македонски-
те медиуми, уште се поприсутни 
во албанските.

Гледано и историски, ВМРО-ДПМ-
НЕ како организација никогаш 
не била насочена против Алба-
нците, а не е ни денес, но е внима-
телна поради намерите на некои 
радикални структури од тука и 
од надвор.

Но, да ја оставиме сега историја-
та, ќе навлеземе во други води. 
Само да нагласам, да си патриот 
не значи да си антиалбанец, или 
антизападно ориентиран. Исто 
така, ако си патриот Македонец 
не значи дека си против Запад, 
ЕУ, НАТО и Америка, а ако си па-
триот Албанец си прозападно и 
проевропски ориентиран или 
дека ги поддржуваш НАТО и 

САД. Тоа се глупости. Валкана 
политичка и платеничка про-
паганда.

 Дали мислите дека Сорос 
знае за Вашите реакции, 
како оваа? Вие и во минато-
то сте го споменувале, иако 
не вака, во специјално ин-
тервју?
ГРУЕВСКИ: Да, знае, сигурен 
сум дека знае. Веројатно е и 
лут поради тоа и иритиран и 
дополнително мотивиран да 
фрла пари против нас, а уште 
повеќе затоа што тие што му 
пренесуваат или му праќаат 
извештаи, ги прават така за 
да го погодат дополнително 
и дополнително да го моти-
вираат да биде против нас. И, 
нормално, да им даде уште 
пари за нивната борба, која, 
всушност, е чиста внатреполи-
тичка борба и борба за пари, 
платеничка борба. Затоа велам 
дека, настрана идеолошката 
разлика, тоа е една димензија 
и константа. Проблемот е што 
Сорос константно го полнат со 
лажни и неточни информации, 
искривена вистина, таква как-
ва што сака да пласира СДСМ 
за нас. Тој потоа, преку своето 
влијание во владите и во адми-
нистрациите на повеќе земји, 
дополнително е мотивиран да 
ни прави проблеми и допол-
нително ги индоктринира тие 
влади против нас.

МЕ ГА ИН ТЕРВ јУ СО ПРЕ ТСЕ ДА ТЕ лОТ НА  ВМРО-ДПМНЕ, НИ КО лА ГРУ ЕВ СКИ

Разговараше | Не над Мир чев ски

ВМРO-ДПМНЕ ќе ги  
надживее и Сорос и  
неговите надворешни  
и внатрешни слуги и 
платеници

колку и да е посилен 
и помоќен во однос на 
финансиската моќ и 
политичките влијанија, 
независно дали дејствува 
во заблуда или ја знае 
вистината и дејствува 
свесно, нема да успее на 
ваков начин затоа што 
правдата е на наша страна. 
кои и да му се мотивите, 
нашата борба е чесна и 
праведна. И никогаш нема 
да нѐ запре, и нема да нѐ 
оттргне од вистинскиот 
пат и од предвидените 
цели. нема да нѐ оттргне 
од македонија, вели 
Груевски во интервјуто  
за „Република“

В о овој број на „Република“ 
пренесуваме дел од мега-
интервјуто со претседа-

телот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола 
Груевски, во кое разговараме за 
борбата против активностите на 

Сорос, за дејствувањето на СјО 
и за начинот на кој работи Спе-
цијалното обвинителство, за тоа 
дали патриотизмот значи и да се 
биде антизападно ориентиран, 
а зборуваме и за дилемата дали 
Сорос, навистина, знае кого го 
поддржува во Македонија.
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Се прашувам како еднаш не 
се прашал за тоа, дали тој 
и неговиот тим, можеби, 
погрешиле нешто против 
нас кога толку многу пати 
политичките елити што ги 
поддржува губат од народот, 
па еве, и покрај сите окол-
ности и игри што ни беа на-
правени во последните две 
години, и покрај ангажманот 
на толку многу фактори од 
надвор, народот повторно 
ѝ даде поголема поддршка 
на ВМРО-ДПМНЕ, отколку на 
СДСМ, и покрај сета помош, 
парите и логистиката што 
ги доби СДСМ и со кои купу-
ваше гласови на граѓани од 
ромската заедница и од други 
посиромашни граѓани, и ја 
финансираше својата кам-
пања и кампањата на некои 
други помали коалиции. јас 
да сум на негово место, по 
толку години трошење пари 
и инвестирање, би нашол на-
чин да си ја преиспитам по-

литиката, да си ги проверам 
фактите и, ако сум згрешил, 
да се коригирам.

Или еве еден најпрост при-
мер: невладините еколошки 
организации финансирани од 
Сорос протестираат против за-
гаденоста на воздухот само во 
општините во кои градоначал-
никот е од ВМРО-ДПМНЕ, а ако 
градоначалникот е од СДСМ, 
никаде ги нема. Еве, деновиве 
излезе дека во моментов во Ку-
маново има најзагаден воздух 
во Европа. Е, за таму нема реак-
ции и протести, иако локалниот 
градоначалник од СДСМ, и по-
крај многуте ветувања, со прст 
нема мрднато. Тоа е двојниот 
аршин и нечесниот пристап. 
СДСМ е на власт во Куманово 
25 години. Лажеше дека го га-
сификувал цело Куманово, и на 
крајот, кога почна да се мери за-
гаденоста на воздухот, се пока-
жа дека Куманово е најзагаден 
град. Но, на НВО на Сорос тоа 

не им пречи. Затоа, пак, утре 
ако се покаже дека Скопје или 
Битола е со најзагаден воздух, 
ќе стане главна тема во држа-
вата и за Сорос и за СДСМ и за 
сите нивни платенички и кору-
мпирани новинари, медиуми и 
аналитичари.

 Рековте дека да сте на не-
гово место, по сѐ, и по тол-
ку години во кои поддрш-
ката од народот ја добива 
ВМРО-ДПМНЕ,  би се преи-
спитале. Мислите ли дека 
тој ќе го направи тоа?
ГРУЕВСКИ: Не знам, не веру-
вам… Можеби во некои држави 
бил во право за нешто, не знам, 
не сум ги проучил сите, па да 
оценам, но во Македонија на-
прави катастрофална процена 
на ситуацијата и голема греш-
ка, потроши милиони долари 
за обратни цели од тие за кои 
јавно се залага. А што мисли за 
нас гледам од медиумите што 
ги финансира и надвор и во 

Македонија, гледам и слушам 
и од настапите на неговиот 
пулен Милчин и од разни из-
вештаи на влади и на институ-
ции што ги поддржува. Многу 
греши за Македонија, а троши 
10 отсто од парите за цела Ев-
ропа токму во Македонија со 
два милиони жители. Знаете, 
седум милиони евра годишно 
во двомилионска земја, каков 
еквивалент се, на пример, со 
земја како Америка, која по 
број на жители е 160 пати по-
голема од Македонија и плус 
има 11 пати поголем БДП по 
жител? Еквивалент на овие 
пари за Америка не се мили-
они, туку милијарди долари.
А би сакал некогаш да го пра-
шам знае ли тој дека цела деце-
нија се бориме да обезбедиме 
вработување и парче леб, пла-
та од 300 до 400 долари за ра-
ботниците и за нивните деца, 
кои неговиот СДСМ ги отпушти 
во транзицијата за корумпира-
ните моќници блиски до нив 

да ги приграбат државните 
фабрики и да поделат дел од 
валканата заработка со пар-
тијата што им го овозможи тоа. 
Знае ли Сорос дека во Македо-
нија 25 години ја поддржува 
поранешната комунистичка 
партија, која само го смени 
името, и ништо повеќе. Пар-
тија, чиишто перјаници во 
комунизмот биле соработни-
ци и поткажувачи на тајните 
служби и поради нив илјад-
ници луѓе лежеле по затвори 
бидејќи изразиле поинакво 
политичко мислење од тоа на 
официјалниот режим, а меѓу 
нив бил и неговиот долгого-
дишен човек од доверба тука 
во Македонија, Владимир 
Милчин. Или, пак, му верува 
дека место кодош бил само 
жртва, а ние „вмровците од 
затвореното општество“ сме 
го наместиле бидејќи се бори 
за идеите на Сорос за отворено 
општество. Нека прати некој 
друг негов човек во Комисија-
та за лустрација да му дадат да 
прочита во оригинал кој му ги 
цица парите 25 години и кој 
му ја полни главата. Не само 
за него, туку и за многу други 
негови соработници. Свесен 
ли е Сорос дека под својата 
чадор-организација ги анга-
жира сите активни поранешни 
агенти на УДБА од комунизмот 
и со нив сака да ни всадува де-
мократија. Луѓе што живееле 
и напредувале во кариерата со 
политичко кодошење, денес 
ги има впрегнато во својата 
платеничка машинерија да ра-
ботат против ВМРО-ДПМЕ и 
против Македонија. Да нѐ закр-
ват, да нѐ раскараат и поделени 
и политички завојувани сами 
да си ја уништиме државата.

Го прашувам Сорос, со ангаж-
манот на поранешните кому-
нистички удбаши и нивните 
соработници кодоши, кои 
вредности ги промовира во 
Македонија. Вредностите на 
луѓето ли, кои како поранеш-
ни удбаши се изживувале со 
народот на недемократски на-
чин, и на нивните соработници 
поткажувачи, кои напредувале 
и се богателе со кодошење на 

секој што кажал нешто поли-
тички негативно за поранеш-
ниот комунистички режим? 
Тие ли вредности ги застапу-
ва? Со тие ли луѓе ќе го отво-
ри општеството? Во неговите 
написи, колумни и слично ни 
зборува за демократија и за 
слобода, а во Македонија на 
терен спроведува спротивно 
од тоа, со луѓе, чиешто минато 
може да се спореди со сѐ, освен 
со слобода и со демократија. 
Му го кажал ли некој тоа? Пред 
неколку години прати некој 
тим да испитал како работи 
неговата фондација. Знаете ли 
со кого разговараше тој тим? 
Па 80-90 отсто со вакви луѓе и 
со нивни политички истомис-
леници, тие што се платени на 
два дена да пишуваат колумни 
со најпогрдна содржина за нас. 
Можам само да замислам каков 
сладок извештај добил потоа…

И свесен ли е дека со неговите 
пари уништува огромен број 
млади генерации, кои намаме-
ни со неговите пари, се имаат 
ставено под команда, индок-
тринација и влијание на овие 
психопати од комунизмот?

 Кога сме веќе кај Сорос, 
колку мислите дека има 
информации за актуелната 
ситуација, за СјО и слично?
ГРУЕВСКИ: Ќе повторам, Со-
рос има многу информации 
за Македонија, многу повеќе 
отколку што се мисли, но има 
погрешни информации и по-
грешни анализи, а како ре-
зултат на тоа прави погрешни 
процени и донесува погрешни 
одлуки. На пример, за вашето 
прашање за СјО, тој сигурно 
знае дека постои СјО и што е 
тоа по дефиниција, што треба 
да работи и тоа му звучи пра-
вично и логично.

Но, седнал ли некогаш со спе-
цијалната обвинителка да по-
разговара и да види со кого си 
имаме работа? Да му раскаже 
како нејзиниот невработен 
внук, кого неодамна таа си 
го вработи, ќе ги засили ка-
пацитетите на СјО, како што 
таа јавно кажа, да му раскаже 

ИНТЕРВЈУ
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Н е кол ку ра бо ти се кон-
стант ни од не за вис но-
ста. цр ни кон стан ти. 

Ед на од нив е исти от тој, се га 
са мо 25 го ди ни по стар Џорџ Со-
рос. Ун гар ско-аме ри кан ски от 
„фи лан троп“, кон тра ди кто рен 
Евре ин, кој е ан ти се ми тист и 
фи нан си ски ги по ма га Хез бо лах 
и Ха мас и ред дру ги ор га ни за-
ции што ги уби ва ат Евре и те, 
исти от тој што во пер и о дот 
1944-1945 го ди на ка ко хри сти-
ја нин со ла жен, ку пен иден ти-

тет бил на ци стич ки ко ла бо ра-
ци о нист, го од зе мал имо тот на 
ун гар ски те Евреи и учес тву вал 
во нив ни от по пис. Ве ли, пер и о-
дот го па ме тел ка ко „нај ра дос-
ни от дел од жи во тот“. Па тем, 
500.000 од нив за ги наа во на-
ци стич ки те ло го ри. „Ху ма ни та-
ре цот“ и ле ви чар што за ра бо ти 
ед на ми ли јар да до ла ри за еден 
ден пре ку мал вер за ции со бри-
тан ска та фун та и чи е што бо гат-
ство од „са мо“ де вет по рас на на 
це ли 25 ми ли јар ди до ла ри ток-
му во вре ме то на вла де е ње то 
на Ба рак Оба ма. Слу чај но, не ли.  

Е, за тој оп штес тве но ште тен 
и иде о ло шки пер вер зен Џорџ 
Со рос мно гу на ции ги вр зу ва-
ат не ка кви спо ме ни. Не ка кви. 
Нај че сто гр ди. Ве ро јат но, уба-
ви спо ме ни за не го има ат са мо 
се мејс тва та Клинтон, Рот чајлд 
и Оба ма. Во Ма ке до ни ја, пак, 
се се мејс тва та Мил чин, Ор да-
нов ски, Фрч ко ски, Ка лај џи ев, 
Нај чев ска, Пи ров ска, За ев, Ше-
ке рин ска, По пов ски итн.... Упс, 
ва ка из ле гу ва де ка ма ла та Ма-
ке до ни ја има по ве ќе се мејс тва 
со до бри спо ме ни за не го од 
САД?!

Пишува | Љупчо Цветановски

анализа

СТОП ЗА ПлАТЕНИцИТЕ НА СОРОС

Десороизацијата  
е историска задача

По дат ли ви те и лес но обра-
бот ли ви ма ке дон ски ни ка кве-
ци, али јас со ро со и ди, мо жат 
да би дат про то тип за со вр-
шен вој ник на Џор џо ви те лу ди 
на уч ни ци. Не ма ат тро шка 
на ци о нал но чув ство во се бе, 
обо жа ва ат стран ски ин тер-
вен ции, со ну ва ат да ста нат 
ели ти сти, ате из мот им за вр-
шу ва са мо ко га ве ра та но си 
гла со ви, по по тре ба ме ну ва ат 
ори ен та ци ја, ма кар и се ксу ал-
на, исто ка ко и Устав, хим на и 
зна ме. Сѐ што про па ги ра 
Со рос во сво ја та ква зи и де о-
ло ги ја. Ар но ама, по ре чи си 
100 ми ли о ни до ла ри за глу по-
сти и мно гу, мно гу бе ли, вре-
ме е за про ве тру ва ње, де ра ти-
за ци ја и де со ро и за ци ја...

како прима инструкции од ам-
басади со кого да се види со 
кого не, и против кого и кои 
обвиненија да ги отвори, а от-
таму прават процени кого по-
литички да елиминира преку 
алатката СјО? Бил или не бил 
виновен за нешто, па ако не им 
успее да го обвинат судството, 
да му раскаже специјалната 
обвинителка како бараше цел 
месец да нема рочишта на суд 
затоа што ќе правела свадба 
на ќерката, и да ја види нејзи-
ната членска книшка од СДСМ 
потпишана лично од Бранко 
црвенковски, како и нејзи-
ните трансакциски уплати 
на партиска членарина преку 
банкарски налог, па ако сака, и 
графолог од Америка нека до-
несе за да ги спореди потписот 
на црвенковски во нејзината 
членска книшка со кој било 
друг негов официјален потпис, 
да ја види како бега од меди-
умите што не се под контрола 
на СДСМ, односно негова кон-
трола, да го види и нејзиното 
легендарно интервју на МРТВ 
кога шестпати ја враќаа за да 
каже една проста реченица, 
да види како поднела обви-
нение против мене, наводно, 

за шлаканица, која никогаш 
никому не му била удрена и 
како одиме на судења без еден 
елементарен доказ, чијашто 
цел е наша компромитација 
со влегувањето и со излегу-
вањето од судот, да ја чуе како 
вреска по судовите како недо-
делкана сакајќи зад повише-
ниот тон да ги затскрие своето 
незнаење и неспособност во 
спроведувањето на политич-
ки и партиски мотивираните 
процеси…

Знае ли Сорос како во мина-
тото СДСМ избираше судии и 
дека сака повторно да ги из-
бира на истиот начин? Тоа е 
реформата што ја посакуваат, 
да ги разрешеле сите судии и 
да назначеле нови, кои ќе те-
раат и по задача од нивнaта 
партија, и по сигнал од некоја 
амбасада. Таква ли демокра-
тија сака Сорос да ни насади 
во Македонија? Затоа велам, 
ако Сорос смета дека прави 
добро во Македонија, мора да 
е во тешка заблуда. Тој суди, а 
не живее тука, не престојувал 
тука, и чита само од извештаи 
препраќани од еден на друг, 
на трет.

 Како ќе продолжи Вашата 
борба и Вашето соочување со 
активностите на Сорос во Ма-
кедонија насочени директно 
кон Вашата партија?
ГРУЕВСКИ: Како и досега, со 
чесен пристап кон народот, со 
отворено кажување на фактите 
и на аргументите, со контину-
ирано  надградување на нашата 
демократија, со труд и со работа 
за напредок на државата и на 
граѓаните, со исполнување на 
дадените ветувања, со реша-
вање на проблемите на народот. 
Колку и да е посилен и помоќен 
во однос на финансиската моќ 
и политичките влијанија, не-
зависно дали дејствува во за-
блуда или ја знае вистината и 
дејствува свесно, нема да успее 
на ваков начин затоа што пра-
вдата е на наша страна. Кои и да 
му се мотивите, нашата борба 
е чесна и праведна. И никогаш 
нема да нѐ запре и нема да нѐ 
оттргне од вистинскиот пат и 
од предвидените цели. Нема да 
нѐ оттргне од Македонија.

ВМРO-ДПМНЕ ќе ги надживее 
и Сорос и неговите надвореш-
ни и внатрешни слуги и пла-
теници. 
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25 години независност,  
25 години СОРОС. Таксират…
УСО „Ор це Ни ко лов“, во да леч-
на та 1993 го ди на има ше од де-
лен ска прет ста ва во ко ја пре ку 
па ро ди ја се ис ме ва ше то гаш но то 
ма ке дон ско оп штес тво, ра ко во-
де но од „др жа во твор на та“ (тре-
баа 23 го ди ни за ви стин ско то 
„др жа во у ри вач ка“) СДСМ. Ед на 
од пес ни те во прет ста ва та има-
ше стих, кој ве ле ше: „Еве дој де 
вре ме Со рос да го мо ли ме, да 
ни да де не кој до лар за да не 
про пад не ме, да не про пад не-
ме е ее!“ Вре ме ко га ре тко кој 
оде ше на од мор, нај до бар авто-
мо бил и сон бе ше „ју го 55“, а кре-
дит бе ше ап стракт на имен ка. 
По тро шу вач ки от, тој за стан сѐ 
уште не по сто е ше ни ка ко по им. 
Иста та го ди на Со рос го офор ми 
и ФИООМ, а па поч на та за вис-
ност на СДСМ од не го трае до 
ден де нес. Всуш ност, ми на та та 
2016 го ди на го до стиг на креш-
чен до то. И из ди ша ли? Којз нае. 
Но, не кој, ко неч но, смог на си ли и 
го обе ло де ни ова зло, кое че тврт 
век за свои це ли ја по тко пу ва 
др жа ва та. Ин терв ју то на Ни ко-
ла Гру ев ски диг на мно гу прав. 
Да, ка ко пе чур ки по дожд, та ка 
и си те вра бо те ни кај Со рос и во 
фи ли ја ли те из ле гоа на ви де ли-
на за да си поп лу ка ат. И да си ги 
оправ да ат ил јад ни ци те до ла ри 
зе ме ни во за ме на за раз не би ту-
ва ње на др жа ва та и за те ра ње 
ту ѓи ин те ре си. На па те ни и не-
раз бра ни грев чи ња, ква зи ин те-
ле кту ал ци, иде о ло зи и иде а ли-
сти. Нај по са ку ва ни ква ли та ти ви 
во Со ро со во то ја то.

Предлог: НВО да се 
преименуваат во СО
На ци стот лес но ќе го пре поз на е те 
по иде о ло ги ја та и дејс тву ва ње то. 
Ко му ни стот и анар хи стот, исто 
та ка. И ис ла ми стот. Пси хо па тот 

мал ку по те шко. А ка ко оди тоа 
со Со рос и со не го ви те пос луш-
ни ци? Чу му свет ски те поз на ва чи 
што со де це нии се за ни ма ва ат 
со не го го опи шу ва ат ка ко пси-
хо пат и свет ско зло?

„Истак нат не при ја тел на де-
мо кра ти ја та и на неј зи ни те 
ин сти ту ции, вклу чу вај ќи ја 
на ци о нал на та др жа ва, ко ја е 
во неј зи на та ос но ва. Тој и не-
го ви те пла те ни ци вле гу ва ат 
во оп штес тво то и го ја дат од-
на тре на па ѓа јќи ги ос нов ни те 
вред но сти: лич на та са мо свест, 
се мејс тво то, на ро дот, др жа ва-
та, Уста вот, за ко ни те. Чо век 
што уште во 1988 го ди на на пи-
ша де ка др жав ни от су ве ре ни-
тет мо ра да би де под ло жен на 
над на ци о нал ни ор га ни за ции“. 
Да, ва ка стран ски те ана ли ти-
ча ри го опи шу ва ат Со рос. Кон-
тра ди кто рен лик, кој се про ти ви 
на за пад ни те вред но сти и кој 
пот тик ну ва ате и зам, абор тус, 
ле га ли за ци ја на нар ко ти ци те, 
евта на зи ја, ма сов на и сло бод на 
ми гра ци ја, хо мо се ксу ал ни пра ва 
и што ли уште не. Со ро со ва та 
вој ска се иде о ло зи и иде а ли сти. 
Пр ви те обо жа ва ат па ри, а вто-
ри те не ја ни раз би ра ат ствар-
но ста, не кри тич ки при фа ќа ат 
и гол та ат сѐ и со тоа по ма га ат 
и учес тву ва ат во уни шту ва ње то 
на тоа што са кат да го од бра-
нат. Поз на ти се ка ко „за гу бе ни 
ду ши“. Ви тек ну ва? Па се то ова 
што све тот го опи шу ва ка ко дејс-
тву ва ње на Со рос е ма три ца та на 
си те ма ке дон ски т.н. НВО, кои, 
ко неч но, тре ба да се пре кр стат 
во СО, Со ро со ви ор га ни за ции, 
или СЧ, Со ро со ви че да. Нај до бро, 
не ка би дат Бор ги, од лич но им 
при ле га. Да не ги за бо ра ви ме 
и „про фе си о нал ни те“ ме ди у ми, 
кои тоа „про фе си о нал ни“, ве ќе 
зна е те со што тре ба да го сме нат. 
СДСМ ве ќе има „С“ во име то, со 
нив ќе би де нај лес но...

Ќе беше ли Македонија 
роденденски подарок?  
За малку...
Со рос на сво и те пу ле ни им ну ди 
ква зи и де о ло ги ја, тие ве ру ва ат, 
ос тва ру ва ат и за ра бо ту ва ат, а 
тој мно гу, мно гу по ве ќе. Ова би 
би ла ос но ва та на дејс тву ва ње-
то на „фи лан тро пот“, чи ја што 
ег зи стен ци ја во из ми на ти те 
15-20 го ди ни е по вр за на со си-
те „ре во лу ции“ и на сил ни сме ни 
на вла ста во све тот. Проб ле мот 
е уште по го лем за тоа што не го-
ва та фон да ци ја, ко ја мно гу ми на 
ја спо ре ду ва ат со се кта, се ви ка 
Отво ре но оп штес тво. Ар но ама, 
по и мот што тој го зло у по тре би 
е соз да ден во 30-ти те го ди ни на 
ми на ти от век од Анри Бер гсон и 
од Карл По пер и во сво ја та ос но ва 
„отво ре но то оп штес тво“ се раз ли-
ку ва од „за тво ре но то“ ток му по 
тоа што во пр во то вла ста се ме ну-
ва сло бод но, без кр во про ле ва ње, 
а во „за тво ре но то“ тоа  се пра ви 
со ре во лу ции и со пу чо ви?! Не-
кој ов де не што не раз брал. При-
ле га ли ва ква глу пост на не ко го 
во Ма ке до ни ја, на еден ли дер на 
пар ти ја? Исто та ка, Со рос има ме-
си јан ски комп лекс и мно гу па ти 
во ин терв јуа се спо ре ду ва со Бог. 
Упс, уште ед на па ра ле ла со црп-
на ти от спа си тел...

Мо же би и ток му за тоа по дат ли-
ви те и лес но обра бот ли ви ма ке-
дон ски со ро со и ди мо жат да би дат 
про то тип за со вр шен вој ник на 
Џор џо ви те на уч ни ци. Не ма ат тро-
шка на ци о нал но чув ство во се бе, 
без проб лем го рас про да ва ат и тоа 
мал ку што не кој им го „зај мил“, 
обо жа ва ат стран ски ин тер вен-
ции, кои за нив се нај нор ма лен 
рас по ред на ра бо ти те, со ну ва ат 
да ста нат ели ти сти и не што по-
ви со ко од дру ги те, ате из мот им 
за вр шу ва са мо ко га ве ра та но си 
гла со ви, а на ци ја та, др жа ва та и 
Уста вот им се мен ли ва ка те го ри ја. 
Би на ци о нал на др жа ва? Та кво не-
што не по стои во све тот. Мо же би 
„не на ци о нал на“ или, по до бро ка-
жа но, Со ро со ва др жа ва. Ех, ете што 
би ла цел та на За ев, 87.ро ден ден на 
Со рос да му го че сти та ат со пр ва 
рож ба од ва ков вид ме ѓу др жа ви те. 
Ште та, ма ке дон ски от на род им ги 
на ру ши пла но ви те, па се га за уте ха 
Ше ке рин ска ќе мо ра да му скок не 
од тор та та. Или Ре мен ски. За ви си 
од вку сот на Џорџ...

Вистинско време за „летање“  
од Македонија

Не по врат ни 93 ми ли о ни до ла ри! Ова е не ве-
ро јат на та су ма, ко ја Со рос ја по тро ши во Ма-
ке до ни ја из ми на ти те 25 го ди ни. 12 ми ли о ни 
во 1994 го ди на. Ла ни „са мо“ пет ми ли о ни. 
Ве ру ва ле или не, но тол ку тро шел и во ед на 
Ру си ја, се ка ко, пред Пу тин да го из бр ка и 
за бра ни. Чу му и со што на ша та ма ла др жа ва 
зас лу жи тол ка во вни ма ние од не го? Па и на 
Ха мас им да вал „са мо“ сто ти ци ил ја ди, не 
ми ли о ни?! Со што сме тол ку важ ни, освен 
со мож но ста да би де ме пр ва др жа ва со уре-
ду ва ње по не го ва жел ба и иде ја. Ве ро јат но, 
Ма ке дон ци те го раз о ча раа на пос лед ни те 
из бо ри, а уште по ве ро јат но не го ви те НВО, 
„про фе си о нал ни“ ме ди у ми и ју риш ни ци го 
убе ду ва ле де ка ус пе а ле си те да ги пре и на чат 
во Ма ке дон чи ња. И се то тоа пред до а ѓа ње то 
на не го ви от јас но дек ла ри ран не при ја тел 
Трамп. Та ка си ка жа са ми от Со рос. Исти от 
тој Трамп да ти под др жу вал по ли ти ча ри и 
др жа ви што мис лат со сопс тве на гла ва, кои 
се за ла га ат за се мејс тво то, за на ци ја та, за ви-
стин ски те вред но сти. Се то тоа што го мра зи 
Со рос. Ви стин ска ште та.

Ма три ца та е на се ка де иста. Ун га ри ја, Укра-
и на, Хр ват ска, Ру си ја, Ма ке до ни ја, Ср би ја... 
Иста та ше ма дејс тву ва на си те. Кри ми на ле-
цот Хо дор ков ски бил сло бо до у мен, Пу тин 
ди кта тор итн. Ка де и да се диг не не ко ја на-
ци ја, не дај Бо же со дес ни чар ка вла да, ту ка 
е Со рос со фи ли ја ли те да ста ви соп ка. Ед на 
од се стрин ски те фир ми му е НЕД. И неа ја 
за бра ни ја во Ру си ја. Аме ри ка не цот и ре пуб-
ли ка нец Рон Пол на пи ша: „Ор ве ли јан ски е да 
се твр ди де ка аме ри кан ски те ма ни пу ла ции 
на из бо ри во стран ски др жа ви, на вод но, ја 
раз ви ва ат де мо кра ти ја та. Ка ко би ре а ги ра ле 
Аме ри кан ци те, до кол ку, да ре че ме, Ки не зи те 
со ми ли о ни до ла ри под др жу ва ат про ки не ски 
по ли ти ча ри во САД? Да ли и тоа би бил раз вој 
на де мо кра ти ја та?“ Ана ли ти ча рот Пол Крег 
Ро бертс, пак, пра ша: „Зо што на Ру си ја ѝ тре-
баа це ли 20 го ди ни за да сфа ти де ка НЕД и 
Отво ре но оп штес тво не се ор га ни за ции што 
ѝ са ка ат до бро, ту ку кри ми нал ни, кои на се-
ка де по све тот ра бо тат на де ста би ли за ци ја 
на вла ди и на др жа ви...“

Исто то, 25 го ди ни се слу чу ва во Ма ке до ни-
ја, осо бе но за си ле но ко га ВМРО-ДПМНЕ е на 
власт, оти ко га е СДСМ не ма ат по тре ба да се 
за мо ру ва ат. Џорџ Со рос е рас нет во се мејс тво 
на „ин тер на ци о на ли сти“, кои збо ру ва ле ес-
пе ран то. Ви стин ско то име му е Ѓор ѓи Шварц 
(Gyorgy Schwartz), а са мо до да де но то Со рос на 
ес пе ран то зна чи „ќе ле та“. Епа, крај но вре ме 
е не го ви те па ри и тој да „ле та ат“ од Ма ке-
до ни ја. Не е бит но ка де, за тоа што ка де и да 
одат, за вр шат и „сле та ат“, не ма да на пра ват 
до бри ни. Вре ме е за про ве тру ва ње, па ра лел-
но со де ра ти за ци ја и со де со ро и за ци ја... 

Проб ле мот со мре жа та на Со рос во Ма ке до ни ја е 
што пре ку неа ве штач ки се про дол жи жи вот ни от 

рок на истро ше на та вла де јач ка ели та оста на та во Ма ке до ни ја од вре ме то 
на ко му низ мот, за ед но со неј зи ни теe бан кро ти ра ни идеи, ве ли но ви на рот 
Цве тин Чи ли ма нов, идеи што во не кои слу чаи ста наа ду ри и по ра ди кал ни, 
откол ку што беа во ми на то то.

ЧИЛИМАНОВ: Со ми ли о ни до ла ри на Со рос до ста ву ва ни се ко ја го ди на, 
па ри што за овој ми ли јар дер се ре ла тив но мал из нос, се фи нан си ра ше 
транс фор ма ци ја та на ме ди у ми те, ака де ми ја та, кре а то ри те на јав но то 
мис ле ње и по ли ци ски те служ би од вре ме то на ко му низ мот и нив но прис-
по со бу ва ње под но ви те ус ло ви, во кои тие мо раа ба рем да глу мат де ка 
то ле ри ра ат плу ра ли зам и де мо кра ти ја, но, всуш ност, на пра ви ја обид да ги 
за чу ва ат  сво и те нај ло ши ка ра кте ри сти ки на ед но у мие, не то ле рант ност кон 
раз лич ни мис ле ња, од ло жу ваа ре фор ми ра ње на про пад на ти от еко ном ски 
мо дел и го за др жаа ле ви чар ски от све тог лед, кој до ми ни ра ше во Ју гос ла-
ви ја. Со це лос на та до ми на ци ја на ка дри те на Со ро со ва та фон да ци ја врз 
ме ди у ми те што се соз да доа во не за вис на Ма ке до ни ја, врз ме ѓу на род на та 
со ра бо тка во ви со ко то обра зо ва ние, кон та кти те со стран ски те дип ло ма ти 
и но ви на ри, и се то тоа во тес на со ра бо тка со нај о тров ни те от па до ци од 
тај на та по ли ци ска служ ба на по ра неш на та др жа ва се на пра ви обид да се 
спре чи раз ви ва ње на ви стин ска де мо кра ти ја во Ма ке до ни ја. Оваа мре жа 
се ко гаш ре а ги ра жолч но ко га не кој над вор од нив ни от круг, осо бе но пар-
ти ја та ВМРО-ДПМНЕ, ќе дој де на власт во Ма ке до ни ја, и то гаш ги акти ви ра 
сво и те ре сур си во тај ни те служ би, ме ди у ми те, ме ѓу на род на та за ед ни ца и 
нај че сто пре ку обид за ге не ри ра ње ме ѓу ет нич ки и без бед нос ни кри зи, се 
оби ду ва да се вра ти на власт.

Ова не е слу чај са мо во Ма ке до ни ја. Све до ци сме ка ко од слич но сти те во 
на ста пу ва ње то, та ка и од ха ки ра ни те ин тер нет-по ра ки на со ра бот ни ци те 
на Џорџ Со рос, де ка де се ти ци др жа ви низ све тот се со о чу ва ат со слич ни 
оби ди за пре зе ма ње или кон тро ли ра ње на нив на та власт од стра на на овој 
ме га ло ма ни јак. Гле дај ќи ги слич но сти те со про те сти те во Пол ска, на па ди те 
за, на вод но, кр ше ње на чо ве ко ви те пра ва во Ун га ри ја, обо е ни те ре во лу ции 
во Тур ци ја или Ер ме ни ја, упа ди те во др жав ни те ин сти ту ции во Бос на или 
Ал ба ни ја, све до ци сме де ка има ме ра бо та со ре ги о нал на, агре сив на мре жа, 
чи ја што цел е пре зе ма ње на вла ста и неј зи но кон цен три ра ње над вор од 
од дел ни те др жа ви, во ме ѓу на род ни ин сти ту ции. Во прин цип, се ра бо ти за 
ан ти де мо крат ска и то та ли тар на оп ци ја, то та ли тар на во смис ла на збо рот 
де ка то тал но ста на по ли тич ки те и на еко ном ски те од лу ки мо ра да се до-
не су ва ат од стра на на еден цен тар.

Во пос лед но вре ме све до ци сме де ка ле ва та по ли тич ка оп ци ја, на ко ја 
Со рос, не сом не но, ѝ при па ѓа, ста ну ва сѐ по ра ди кал на. Тоа се за бе ле жу ва 
во неј зи ни те на ста пи во САД и во Евро па, и во го ле ма ме ра е при чи на за 
се ри ја та по ра зи што ги тр пи оваа по ли тич ка оп ци ја. Во све тог ле дот што го 
за ста пу ва Со рос ве ќе не по сто јат др жав ни гра ни ци, ве ќе не ма на ции или 
ре ли гии, не по стои тра ди ци о нал но то се мејс тво, ко ри сте ње то на дро га е 
пра во на ли чен из бор, а Гер ма ни ја, на при мер, е за дол же на не о гра ни че но 
да ги пла ќа дол го ви те на Гр ци ја. Агре сив но то про мо ви ра ње на ва ква та 
по ли ти ка, ин си сти ра ње то САД и Евро па да има ат отво ре ни јуж ни гра ни-
ци и по крај за че сте ни те те ро ри стич ки на па ди, ор га ни зи ра ње то на сил ни 
про те сти про тив по ли ци ја та и пот тик ну ва ње то рас ни без ре ди ја во САД, 
отво ре ни те оби ди за ури ва ње на си те дес но о ри ен ти ра ни вла ди во источ-
на Евро па, оби ди те да се иг но ри ра ат ре фе рен ду ми те на кои гра ѓа ни те се 
из јас ну ва ат про тив оваа по ли ти ка и да се за мол чат ме ди у ми те што изра-
зу ва ат кри ти ка за ле ви чар ски те идеи... Си те овие че ко ри пре диз ви ку ва ат 
сѐ по же сто ки ре ак ции на гра ѓа ни те, ка ко во САД та ка и во Евро па, до та му 
што по ли тич ки те оп ции што ги под др жу ва Со рос се ре чи си из бри ша ни на 
ни во на од дел ни те др жа ви и ег зи сти ра ат са мо уште во ад ми ни стра тив ни те 
апа ра ти во Бри сел и во Ва шин гтон, а и ту ка нив но то вре ме из ми ну ва. Упор-
но то ме ша ње во ма ке дон ска та де мо кра ти ја и оби ди те за де ста би ли за ци ја на 
зем ја та ја при ну ди ја, ина ку при лич но то ле рант на та пар ти ја ВМРО-ДПМНЕ, 
да нај а ви про цес на де со ро со и за ци ја, но, ка ко што не бев ме са ми ко га 
бев ме на па ѓа ни, га ран ти рам де ка не ма да би де ме са ми ни ту се га, ко га е 
вре ме да поч не ме да воз вра ќа ме.

ЧИЛИМАНОВ:  
НЕМА ДА БИДЕМЕ САМИ НИ КОГА  
ЌЕ ПОЧНЕМЕ ДА ВОЗВРАЌАМЕ

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

 КОЛУМНА

Да се има по ли тич ка плат 
фор ма, па ду ри и на ци о на
ли стич ка, е со се ма ле ги
тим но, ду ри и ве ќе сто па ти 
ви де но. Се со ста ву ва, се 
дек ла ри ра и се из ло жу
ва пред на ро дот, од нос но 
пред гра ѓа ни те. И тие, по
тоа, на из бо ри се из јас ну
ва ат за неа: ја при фа ќа ат 
или не

Пра зен 
џо кер!
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Ва ка би тре ба ло да изг ле да 
нор мал ни от тек на ра бо-
ти те. Но, не ли, кај нас сѐ 

е пре вр те но на гла ва, па и пла-
тфор ма та на ал бан ски от по-
ли тич ки блок што ни ја ис по-
ра чаа до маш ни те по ли ти ча ри 
отка ко „вкус но“ им ја зго тви ја 
ве шти те ку ли на ри во При шти-
на и во Ти ра на, па на за маг ле-
на та по ли тич ка сце на се по ја ви 
ка ко „џо кер во по кер“. Ко му му 
тре ба ше оваа пла тфор ма? На 
ДУИ? Мо же би, за тоа што оваа 
пар ти ја, спо ред но ми нал ни те 
ре зул та ти, и на та му е „ал бан-
ски по бед ник“ во Ма ке до ни ја, 
но спо ред по ли тич ко то па ме-
те ње и акту ел ни от кон текст 
на ра бо ти те - ап со лу тен гу бит-
ник со пре по ло ве ни гла са чи, а 
бо га ми и ман да ти во за ко но-
дав ни от дом. Ра ка на ср це, Али 
Ах ме ти си има ше  сво ја „ми ни-
пла тфор ма“, од нос но стол бо ви 
на из бор на та про гра ма уште 

во старт, но ова не ка ко му до-
а ѓа ка ко ек стра-про фит или 
ак ци за на лу ксуз на сто ка.

На оста на ти те по ма ли ал бан-
ски пар тии, кои ед вај сто јат 
на стак ле ни но зе? Да, па тие 

до пр ва тре ба да се етаб ли ра ат 
на по ли тич ка та сце на. Зна чи, 
на си те им е до бре дој де на, по-
себ но што вле гоа во ме ќа ва, 
од ко ја не мо же ше до крај да 
ги за шти ти ду ри ни го ле ми-
от ча дор кој нон стоп им е на 
рас по ла га ње. Е се га, тоа што 
во пре диз бо ри е то и кам па ња-
та се кол неа де ка ни слу чај но 
не сед ну ва ат ед ни со дру ги на 
ма са, нај ве ро јат но мис леа на 
до маш на та тр пе за. Ама ко га 
ста ну ва збор за зе ле на та ма-
са на Еди Ра ма, ту ка ра бо ти те 
до би ва ат нов ква ли тет... не што 
по мрс нич ко: „се оп фат на де ба-
та за зна ме то, за хим на та и за 
др жав ни от грб на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја, со цел др жав ни те 
сим бо ли да ја реф ле кти ра ат 
оп штес тве на та мул ти ет нич-
ност и ет нич ка рам но прав-
ност“. По тоа на Еди Ра ма не 
му ги не удел во се оп фат на та 
де ба та, ако не и ме сто во хим-

на та на Ма ке до ни ја. Мо ре и 
да го опе ат. Не што ка ко: „Го це 
Дел чев, Пи ту Гу ли, Еди Ра ма, 
Сан дан ски....“

Всуш ност, да не се за не су ва-
ме. Се то тоа што За ев го нај-
а ву ва ше и ве ту ва ше во бе ли 
ра ка ви ци, ама и по о тво ре но, 
всуш ност, со пла тфор ма та си 
до би сво ја рам ка (ка ко што ни 
по ра ча од Берн, Рам ков ни от 
до го вор е мал, ни тре ба по го ле-
ма рам ка - еве ја!) и ни се ис по-
ра ча уште во пр ва та не де ла по 
офи ци јал но то за вр шу ва ње на 
из бо ри те. И за таа рам ка, ко ја 
се га е пла тфор ма, што би ре кол 
Ге ро, вто ра та по го ле ми на ал-
бан ска пар ти ја во Ма ке до ни ја 
- СДСМ сѐ уште не ма сопс твен 
став. Го не ма за тоа што или 
За ев е лут за што не бе ше по ви-
кан ни ту во При шти на ни ту во 
Ти ра на или, пак, за тоа што има 
проб ле ми во пар ти ја та.

Ко а ли ци ски те парт не ри, „Ша-
ре на та ре во лу ци ја“, ка ко и 
опо зи ци ска та Ле ви ца и дру ги 
сло бод ни стрел ци бли ски до 
опо зи ци ски от фронт, во старт 
ја осу ди ја оваа пла тфор ма и 
иска жаа огром но раз о ча ру ва ње 
од неа. Очиг лед но, ни ту ме га-
фо ни те на опо зи ци ја та и нив-
ни те глав ни „опи ни он меј ке ри“ 
не мис ле ле де ка За ев е тол ку 
се ри о зен во сво и те ста во ви, и 
во Берн, и во кам па ња та, па се 
нај доа и тие вчу до ви де ни. Тол ку 
си ве ру ва ат ме ѓу себ но!? А За ев 
очиг лед но ус пеа да ги „пре вес-
ла“ и ко а ли ци ски те парт не ри и 
не го ви те под др жу ва чи и членс-
тво то во пар ти ја та. А бо га ми и 
му дри те про фе со ри и ака де ми ци 
кои беа нај гр ла ти те.

Спо ред ме не, пла тфор ма та на 
Еди Ра ма е ре то ри ка на кла сич-
но вра ќа ње во 90-ти те го ди ни 
од ми на ти от век. Уште во зад-
ни на фа ли да оди не ко ја пес на 
од  „Guns and Roses“ и впе ча то-
кот да би де комп ле тен.

Да се вра ти ме на зад на ком би-
на то ри ки те. Че сто упо тре бу ва-
на та фра за „ви сти на та е  ка ко 
ши ло, кај и да ја со кри еш, ќе 
боц не и ќе из ле зе на ви де ли-
на“, всуш ност, се слу чу ва. Ви-
дов ме кој за што се за ла гал. 
Кој ја бра нел др жа ва та, а кој ја 
пре да вал. „Ко а ли ци ја та за по-
до бра Ма ке до ни ја“ зас лу же но 
из би во пол-по зи ци ја, не са мо 
за фор ми ра ње на оваа вла да, 
ко ја ќе би де, спо ред мое мис ле-
ње, со кра ток здив, ту ку уште 
по ве ќе, „да зга зи“ на след ни те 
пред вре ме ни пар ла мен тар ни 
из бо ри. На нив, ве ќе не ма сом-
неж, ќе до бие по ве ќе пра те-
ни ци откол ку што ба ра ше да 
има на овие из бо ри, и тоа во 
нај оп ти ми стич ка та ва ри јан та. 

Ка ко и да е, да не си ѝ во ко жа на 
пр ва та ал бан ска пар ти ја – ДУИ, 
за што е по ве ќе од свес на де ка 
на утреш ни те ло кал ни из бо ри 
не ќе мо же да освои гра до на чал-
нич ко ме сто ни ту во Стру га, ни-
ту во Ча ир, ни ту во Те то во или 
Го сти вар без под др шка та на оној 
што има на ци о на ли стич ка ре то-

ри ка, па јав но го ку дат, а тај но го 
по са ку ва ат. Да не си ѝ во ко жа 
ни ту на вто ра та ал бан ска пар-
ти ја – СДСМ, ко ја не ус пеа, иа ко 
зап ну ва ше од пет ни жи ли, со це-
ла та тр го ви ја со на ци о нал ни те 
ин те ре си и со сѐ што при фа ти 
да одра бо ту ва, а, се пак, не ус пеа 
да се до гра би до вла ста, па се га 
са мо че ка да ги пре зе де во ра це 
же шки те ко сте ни на пла тфор ма-
та и до крај да се де ма ски ра. А, со 
тол ку же шти на во ра це те не мо-
же да не из го ри! За што, ка ко што 
сто јат се га ра бо ти те, и ко а ли ци-
ски те парт не ри, и членс тво то, и 
нај го ле ми те глас но го вор ни ци и 
ло би сти по ве ќе од јас но сфа ти ја: 
Со За ев не ма играч ка! Чо ве кот 
е „all in“ или по на шки нав ле зен 
„до бал чак“! За не го не ма на зад!

Но, всуш ност, ка де се пре и граа? 
Не за вис но од тоа да ли ќе има 
вла да фор ми ра на од ВМРО-ДПМ-
НЕ и од ДУИ или ќе се оди на но-
ви из бо ри, она што гра ѓа ни те 
од ал бан ско то мал цинс тво во 
Ма ке до ни ја уште ед наш ќе им го 
ис по ра ча ат на нив ни те по ли тич-
ки ли де ри и на гу ру то Еди Ра ма е 
де ка фил мот со на ци о на ли стич-
ки те то те ми, ста ва ње јар бо ли 
од 100 ме тра, свет леч ки ор ли и 
слич ни фе ти ши е фа за ко ја одам-
на е над жи ве а на и од ми на та. 
Гра ѓа ни те Ал бан ци, исто ка ко 
и Ма ке дон ци те, мно гу по ве ќе го 
раз би ра ат ја зи кот на еко но ми ја-
та, прос пе ри те тот и ква ли те тот 
на жи ве е ње откол ку праз ни те 
фло ску ли и из на си ле ни по стиз-
бор ни пла тфор ми кои ве ту ва ат 
не што, а ре ал но – ни што. Во нив 
не ма ни ту грам евро ат лан ска 
перс пе кти ва или во ка бу лар на 
21 век, она кон што теж не ат си те 
иде а ли на мла ди те. 

И по втор но не мо жам да се из-
на чу дам ка ко гос по ди нот Али 
Ах ме ти, кој де це ни ја и пол е 
на по ли тич ка та сце на во др-
жа ва та, не ус пеа да сфа ти де ка 
ле ги ти ми те тот за по ли тич-
ко то дејс тву ва ње, ко неч но и 
за про мо ви ра ње раз но-раз ни 
про гра ми и пла тфор ми, се до-
би ва од гра ѓа ни те на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја, а не од Ти ра на и од 
При шти на?! �



Тамам зацарува веќе два 
века подготвуваниот 
„нов светски поредок“ во 

режија на илуминатите и на 
сите нивни бескрајни мрежи 
и неспознатливи игри, кои го 
дигнаа и урнисаа национални-
от карактер на државите про-
излезени од веќе уништените 
монархии во Европа, продукт 
на нивната таинствена работа 
и револуции, па комунизмот, 
па во меѓувреме фашизмот 
и нацизмот, па социјализмот 
како светски процес, за на 
крајот да триумфира либе-
ралниот капитализам и транс-
националниот културолошки 
концепт, кога, еве, и тоа про-
падна пред и да завладее во 
целост и за подолго време. 

Не им успеа на Ротшилдови 
и на Рокфелерови, на Морга-
нови и на Вартбурси, ниту на 
нивните слуги, како Сорос или 
кибернетските моќници, нити, 
пак, на сомнителни побожни 
типови, како Бил Гејтс или, пак, 
Ворен Бафет да опстанат на 
препораките на моќната аме-
риканска масонерија, нити, 
пак, на нивната морничава 
Библија, насловена како „Мо-
рал и догма“ од патријархот 
на овие тајни друштва – Ал-
берт Пајк. Ништо не остана, сѐ 
пропадна, а пропадна зашто е 
создадено од таков ентитет, 

како што е човекот, а не од 
Бога. Или, ако сакате, не е од 
вселенскиот ум, туку само од 
една мала негова трошка, со 
преголемо мислење за себеси. 

И, така, тоа што е вечно, твори 
вечни творби и вредности, а 
тоа што е ефемерно, исти так-
ви вредности и создава. И тоа 
по којзнае кој пат повторно се 
потврдува. 

Но суетата е моќна егзистен-
ционална категорија, силно 
инкорпорирана во менталниот 
склоп на луѓето, и тоа не само 
кај богатите и општествено 
влијателните индивидуи, туку 
и кај сиромашните и мизерни 
орди, константно незадоволни 
пролетери и селани. 

Но вистината е моќна и секо-
гаш избива на површината, 
колку и да ја потиснуваме со 
енормни квантуми лаги. 

И со пари, со тие минорни бо-
нови, со кои купувате стока, а 
понекогаш и души. Но, што ќе 
ви се такви души, кои можете 
да ги купите за пари? Ќе да се 
мртви души во прашање. 

И така, пропаста се шири со 
ширењето на плутократското 
влијание, со нивните дијабо-
лични и крвави финансии. 

Тоа што беше дизајнирано 
да зацарува како цивилиза-
циски систем за следните 
илјада години, еве денес сме 
сведоци како се урива како 
кула од карти. 

И нема праведник на планета-
ва, што ќе жали по оваа тира-
нија зашто тоа што го созда-
ваше во последниве времиња, 
оваа озлобена политичка и 
финансиска елита, се покажа 
како нечовечно, убиствено и 
крајно штетно по човештвото 
во целина. Да не говориме за 
минатите времиња, посебно 
за 20 век, кога низ стотици 
мали, гнасни војни и низ два 
гигантски светски конфли-
кта, првиот од 1914 година до 
1918 година, а вториот од 1939 
година до 1945 година, што 
одземаа стотина милиони чо-
вечки животи, оваа династија 
на општествено-политички 
дизајнери го малтретираше 
светот како никој досега. 

И, конечно, системот што го 
создаваа со милијарди до-
лари и со милиони убиства, 
сега ја достигна својата ен-
трописка фаза. Последната 
фаза пред колапсот. 

Но, не дека немаше преду-
предувања за овој развиток 
на настаните. Многу умни 
согледувачи и промислувачи 
на човечкото општество во 
целина веќе ги антиципираа 
можните, а денес гледаме веќе 
и неизбежните последици од 
ваквиот начин на управување 
на интернационалните афе-
ри. Предупредувањата доаѓаа 
сѐ повеќе и повеќе. Но, како 
владетелите од сенка и нив-
ните истакнати марионети 
да не му обрнуваа никакво 
внимание на ова страшно, 
речиси библиско предупре-
дување. Конечно, зошто и да 
му обрнуваат на толкава моќ 
и толкави пари? 

Во својата безумност, базирана 
на илузорни вредности, од нив 
прифатени како догми, тие, ед-
ноставно, се шегуваа и поигру-
ваа со овие можни закани и, 

добро позиционирани во твр-
дините на нивните заблуди, 
продолжија уште пожестоко 
да малтретираат. Веројатно, 
низ страданието на другите 
го добиваа задоволството на 
својата супериорна позиција 
како садисти. 

Но, народите на светот не биле 
мазохисти, туку нормални 
луѓе, желни за сигурен, спо-
коен и хармоничен живот. На 
здравиот човечки дух и не му 
треба премногу. Напротив, пре-
тераното изобилство штети, 
тоа тежи и го изопачува човека 
правејќи го фриволен, плиток 
и тирански насочен на крајот. 

И кога еден од најзаслужните 
современи лидери со епохална 
магнитуда – Владимир Путин, 
во еден свој говор во Сочи од 
2007 година изјави, дека до 
2016 година таканаречениот 
„нов светски поредок“ ќе биде 
урнат, сите западни неолибе-
рални водачи слатко се насме-
аја правејќи перверзни шеги 
на сметка на овој невиден ви-
зионер во светската политика. 

Но кога оваа 2016 година се 
случи „Брегзит“, тие видно 
се вознемирија, а кога, пак, 
американскиот народ, на кој 
му дојде и преку нос, и пре-
ку глава од оваа белосветска 
олигархија и го избра хари-
зматичниот слободен играч 
на пребукираната политичка 
сцена во САД – Доналд Трамп, 
е тогаш сфатија дека овој пат, 
навистина, му дошол крајот на 
нивното аздисување. 

Сега им е виновен Путин, 
Асанж или Сноуден, сега им 
се виновни американските 
осиромашени работници и 
угнетените народи на светот. 

Но, предоцна е. Сега веќе се 
подготвува големиот светски 
карневал, каде што сите овие 
гадови ќе почувствуваат како 
е да си на менито, нешто, што 
ни на сон не го очекувале. 

Но, тркалото на судбината по-
стојано се врти.  �
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ЕКОНОМИЈА

Македонската железница добива нов современ лик
ПО ДЕцЕНИИ ЗАПОСТАВУВАњЕ И ОСТАВЕНА НА ЗАБОТ НА ВРЕМЕТО
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новите возови внесоа нова димензија во патувањата 
и во транспортот. Последната добра вест во овој 
дел е потпишувањето договор за набавка на четири 
нови електрични локомотиви, кои треба да обезбедат 
доближување на европските и светски стандарди, поголема 
безбедност и сигурност во железничкиот сообраќај, 
енергетска заштеда, заштита на животната средина
Пишува | Александрија Стевковска 

Македонија, конечно, доби-
ва модерна железница по 
европски стандарди. Се 

инвестира во обнова на возниот 
парк, се набавија нови патнич-
ки и товарни возови, се градат 
нови и се рехабилитираат по-
стојните пруги, се реконстру-
ираат железничките станици. 
Квалитетот на железничкиот 
транспорт е подигнат на ново, 
повисоко ниво. Сега граѓаните 
имаат избор, можат да патуваат 
со воз и да се чувствуваат како 
луѓе, а не како претходно да се 
туркаат, да им дува ладно во 
зима, да горат од жештина во 
лето. Едноставно, до минатата 
година беше крајно недостојно 
да се избере возот како превоз-
но средство. Сега ситуацијата е 
целосно сменета, и тоа на подо-
бро. Новите возови внесоа нова 
димензија во патувањата и во 

транспортот. Последната добра 
вест во овој дел е потпишување-
то договор за набавка на четири 
нови електрични локомотиви, 
кои треба да обезбедат добли-
жување на европските и светски 
стандарди, поголема безбедност 
и сигурност во железничкиот 
сообраќај, енергетска заштеда, 
заштита на животната средина.. 
Инвестицијата е вредна осум 
милиони евра. Парите се обез-
бедени од Европската банка за 
обнова  и развој, а се реализира 

во рамки на проектот за обнова 
на возниот парк. 

� Набавката на четирите нови 
електрични локомотиви, 
практично, значи обнова на 
возниот парк по 40 години, 
доближување до европските 
и светски стандарди, обезбе-
дување поголема безбедност 
и сигурност во железнички-
от сообраќај, поголем број 
патници, поголема брзина, 
енергетска заштеда, зашти-
та на животната средина, 
ефикасно работење и пок-
валитетни услуги - истакна 
генералниот директор на „МЖ 
Транспорт“, Никола Костов, по 
потпишувањето на договорот 
со претставници на кинеската 
компанија „цРРц  Џуџоу“.

Набавката на новите локомоти-
ви ќе значи и подобрување на 
квалитетот на услугите во то-
варниот превоз за стопанството 
во Република Македонија, но и 
меѓународната трговија. Од ки-
неската компанија сметаат дека 
Македонија е важна југоисточна 
железничка транспортна зона.

� Ќе добиете сигурни, безбе-
дни производи со врвни ка-
рактеристики и со прекрасен 
изглед, веќе набавените шест 

електрични возови се само 
предвесник на пријателството 
што се продлабочува - изјави 
Жо Квинк Хе, претседател на 
„цРРц Џуџоу“.

Од МЖ информираат дека во 
планот за набавки биле пред-
видени три електрични локомо-
тиви, но заради ефикасно спро-
ведување на Проектот за обнова 
на возниот парк,успеале да на-
прават заштеди на претходно 
спроведените проекти со што 
оваа набавка има можност да се 
зголеми за уште една локомоти-
ва. Ова е втор проект што го ре-
ализираат македонската влада 
и „Џуџоу“, по првиот за набавка 
на шест нови патнички возови.

Инвестицискиот циклус во же-
лезницата е вреден 600 мили-
они евра. Децении и децении на-
назад се чекаше кога по нашите 
пруги ќе возат модерни возови 
како во развиените земји. Тоа се 
случува сега бидејќи тоа што е 
ветено пред граѓаните, конечно, 
и се остварува.Со набавените во-
зови се покриваат 60 проценти 
од линиите во земјава, со што 
значително се освежи железнич-
киот транспорт. Електричните 
композиции сообраќаат по Ко-
ридорот 10, каде што пругата е 
електрифицирана. 

Освен во патничкиот, се инвес-
тираше и во товарниот желез-
нички транспорт. Веќе се на-
бавени и пуштени во употреба 
новите 150 товарни вагони, ин-
вестиција вредна 13 милиони 
евра. Со новите товарни вагони 
се зголемува искористеноста 
на железницата бидејќи биз-
нисмените знаат дека стоката 
ќе стигне сигурно и навреме до 
крајната дестинација.

Новиот договор за набавка на че-
тири нови електрични локомо-
тиви лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, 
Никола Груевски, ја најави уште 
минатата година.

� За поефикасен транспорт 
на стока и за поефикасен 
транспорт на патници, а во 
рамките на проектот за об-
нова на возниот парк, ќе се 
набават и три нови елект-
рични локомотиви, за што ќе 
инвестираме дополнителни 
седум милиони евра – објави 
лани лидерот на ВМРО-ДПМ-
НЕ, Никола Груевски.

Ако порано патувањето со воз 
беше синоним за лошо иску-
ство, сега работите се целосно 
променети.

� За годинава се најавени пет 
нови возови, покрај набавка-
та на четирите електрични 
локомотиви. Ова значи 100 
проценти обновување на же-
лезничкиот сообраќај и по-
добрување на квалитетот на 
услугите за граѓаните на Ре-
публика Македонија. Сепак, 
обновата на возниот парк 
нема да значи и повисоки 
цени за граѓаните. цените ќе 
останат исти, така како што 
беше и ветено – најави први-
от човек на „МЖ Транспорт“, 
Никола Костов.

Во изминатиов период се вло-
жија значителни средства во 
репарација и во одржување 
на возниот парк. Набавката на 
новите возови нема да значи 
дека старите, кои се во возна 
состојба, ќе бидат фрлени, 
напротив, ќе се користат на 
кратки релации. �



НиколА 
Груевски

Љубомир 
Фрчкоски

Ако ВМРО-ДПМНЕ 
како победничка 
партија биде изигра-

на од ДУИ, независно кои ќе бидат причините 
за тоа, бидете убедени дека ВМРО-ДПМНЕ ќе 
се врати на голема врата во владата, и тоа нај-
малку два мандата по ред. За мене се најважни 
интересите и на Македонците и на сите граѓани 
на Македонија, вклучувајќи ги и Албанците.

Платформата на т.н. 
албански блок пар-
тии за, според нив 

важните прашања на основа на кои ќе пре-
говараат за влез во владата на Македонија, 
е големо разочарување! Не знам кој и како ја 
составувал, кој им помагал, каде ја составувале, 
но е документ што, објективно, му помага само 
на ДПМНЕ и Груевски и на ДУИ и Али Ахмети 
за обнова на своите урнати позиции, а на Ал-
банците во Македонија не може да им помогне 
со ништо или близу до ништо.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
солЗА  
ГрчевА

Во листата наречена 
платформа нема ниту 
збор за партиципација-
та на граѓаните. Нема ни збор за тоа дека ќе се 
слушнат барањата на граѓаните, дека ќе се бара 
мислење од граѓаните, дека граѓаните ќе бидат 
тие што ќе го определуваат идното дејствување. 
Листата наречена платформа е октроисан доку-
мент, кој им се наметнува на граѓаните и ги лишува 
од основното демократско право да влијаат врз 
процесите на одлучување.

мирјАНА 
НАјчевскА

Фрчкоски се прашу-
ва кој им ја пишувал 
платформата на Алба-
нците од која тој пад-
нал во несвест?! Еве да му помогнам. Драфтот 
се напиша во Берн, целиот текст во Тирана, а се 
завери кај нотар во Приштина. И да го прашам. 
Има некој кој (му) поверува дека 70.000 гласови 
се добиле за „граѓанска опција“? Е еве ги „граѓан-
ските“ барања.

ТАњА 
кАрАкАмишевА

Во согласност со Ус-
тавот, може да има 
само еден мандатар. 

Уставот не предвидел резервен или втор манда-
тар. Ниту Уставот, ниту Законот за влада, ниту 
Деловникот на Собранието, ниту кој било друг 
правен акт во земјата не регулира резервна 
варијанта, која би се применила ако манда-
тарот не успее да состави влада во уставниот 
рок од 20 дена. 

ја поддржувам заед-
ничката декларација 
на ДУИ и на двете 
коалиции на партии. 
„Лајк“ за активно учество во добрососедски од-
носи, името и симболите на државата. Химната 
и грбот останале уште од ОРД иако досега не-
споменати се заборавија како тема. Упорното 
наметнување на прашањето за името и како 
прашање на идентитетот на државата донесе до 
ова за идентитетот на државата да треба да се 
прашат сите. „Лајк“ и за контрола на распределба 
за општини и за региони, што е нешто што треба 
сите да го поддржат.

рАмАдАН 
рАмАдАНи

 |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |   |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |  

Mилијардерот Џорџ Со-
рос е личност што го 
осакати векот. Волк во 

јагнешка кожа, филантроп 
што го покорува светот со 
фашистички методи. 

Неговите дела се страшни 
до нестварност, а ликот из-
вртен до митски граници. 
Тие што не го почувствува-
ле на својата кожа, ако оста-
наа такви, веруваат дека тој 
е замислениот негативец во 
кого се вперува прст зашто 
некој, едноставно, мора да 
биде виновен. Но, Луцифер 
постои во човечки облик, 
има 86 години и комплекс 
на божество. Тој е разгале-
ното детиште, кое е нави-
кнато да тера по свое, а кога 
светот не му е наклонет, 

БОжЕСТВЕНИОТ 
ЛУцИфЕР
Ро ден на:   
12 август 1930 година

Националност:   
Евреин нацист

Политичка определба:   
комунист соросоид

плаќа за да остане во игра. 
А кога парите нема да му 
ја задоволат страста – ги 
вклучува соросоидите. 

Неговата војна не е крвава, 
но е болна, како ракот. Го 
разјадува системот одна-
тре, создава паразити, со-
росоиди, а соросоидите со 
многу пари стануваат мно-
гу гласни. Така ткивото се 
самоуништува, паразитите 
гризат, а Сорос се храни со 
своите фантазии дека е Бог. 

Откако апсолвиравме дека 
злото има човечки лик, да 
го погледнеме преку маке-
донското огледало. Во него 
ќе ги видиме гласните Мил-
чин, Героски, Хелсиншки, 
цела армија НВО, од борци 
за правата на тревките и 
на пеперугите, до борци за 
човекови права, сите впрег-
нати во исто рало, со пол-
ни мегафони со горчливи 
бонбони.

� „Невладините организа-
ции во Македонија Сорос 

ги направи модерна армија. 
Денес битката не е со пуш-
ки и со пиштоли како пред 
100 години, туку со НВО, ко-
румпирани медиуми и со 
новинари и со влијание на 
моќни странски медиуми 
и моќни странски влади 
за нивната политика кон 
една земја да ја насочат во 
правец на неговите цели. 
Тоа е реалноста и, за жал, 
така дејствува Сорос. И 
тогаш тие прават што са-
каат. Те гмечат, те сукаат 
како тесто. Ќе те направат 
и криминалец, и крадец, 
и предавник, и идиот, и 
неспособен, и монструм, 
сѐ што ќе наумат. Па, оди 
потоа ти излези на избори. 
Ќе ти измислат триста афе-
ри, купишта лаги и дезин-
формации, едно зборуваш, 
друго се пренесува итн.“, 
пластично објаснува прет-
седателот на ВМРО-ДПМНЕ, 
Никола Груевски, во мега-
интервјуто за „Република“. 

Пред Нова година, Сорос 
објави колумна со која на 
светот му ги честита праз-
ниците со зборовите „Ова 
не е време на нормална 
состојба. Ви посакувам сè 
најдобро во светот оптова-
рен со проблеми“.

Да, светот е, навистина, оп-
товарен, но е оптоварен со 
гневот на разгалениот ме-
галомански политички ма-
нипулатор, кого процените 
го издадоа. Милионите ги 
вложи во губитникот и ја 
загуби Америка. Ситните 
пари ги вложи во Заев и 
остана и без трошната Ма-
кедонија. Сорос останува и 
без ЕУ. Германија веќе не 
му е симпатична, а Русија 
одамна не игра на негова-
та мелодија. Затоа, Сорос 
вели дека демократијата 
е во криза.

„Отворените општества се 
во криза, а различни форми 
на затворени општества, од 
фашистички диктаторства 
до мафијашки држави, се 

во подем. Како можеше да 
се случи тоа? Единствено-
то објаснување што можам 
да го најдам е дека избра-
ните лидери не успеале да 
ги исполнат легитимните 
очекувања и аспирации на 
гласачите и дека таквиот 
неуспех довел до разоча-
рување на електоратите од 
преовладувачките верзии 
на демократија и капита-
лизам. Многу едноставно, 
многу луѓе се чувствуваат 
како елитите да им ја ук-
рале нивната демократија“.

Единствениот грев на избра-
ните лидери е што лидерите 
ги избрале националните 
интереси, а не интересите 
на божествениот Луцифер. 
Македонските граѓани де-
ветпати гласаат за истата 
опција, сигурно деветпати 
не погрешиле во изборот. 

�„Неговата фондација и 
според финансиски и спо-
ред кадровски потенцијал 
е најмоќна фондација во 
светот, која има политички 
цели. Сорос решил своето 
богатство да го употреби 
за да остварува влијание 
во две насоки – идеолошко 
кон создавање т.н. отворе-
ни општества и финансиско 
преку шпекулации и одна-
пред познати политички ре-
зултати во одредени земји 
за да профитира на берзата.

По некое време, цели инсти-
туции, цели министерства, 
можеби, и цели влади и нив-
ни разузнавачки агенции 
се инфицирани со неговите 
гледишта, со неговата иде-
ологија, со неговиот поглед 
и цели. Дополнително, и 
самите тие си наоѓаат не-
кој дополнителен интерес 
од таквото дејствување и 
тераат со сите сили, а ние 
тука разговараме за Заев 
или за СДСМ… Каков Заев, 
какви бакрачи…“, објаснува 
Груевски, чијашто партија 
25 години работи под това-
рот на гневот на луцидниот 
Луцифер.� (Р.Р.)

Џорџ Сорос
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М ојата единствена желба 
овој Божик e демокра-
тите да најдат мир, да 

продолжат понатаму и, конеч-
но, да ги прифатат резултатите 
од изборите.

Би сакала да разберат дека 
републиканците мораа да из-
држат осум празнични сезони 
со левоориентираниот претсе-
дател и успеа да преживеат и 
да се вратат среде граѓанската 
војна што се одвива во нашите 
сопствени редови.

Откако непринципиелните елек-
тори не успеаја во обидот да ги 
променат резултатите во Избор-
ниот колеџ, демократите ја загу-
бија секоја надеж за да го спречат 
Доналд Трамп да стане следниот 
американски претседател. Треба 
да се прифати реалноста и ре-
публиканците може да им дадат 
совет како да се соочат со тоа.

Републиканците сочувствуваат 
со болката бидејќи и самите за-
губиле на два избора по ред. Не-
кои републиканци од естаблиш-

ментот сѐ уште се обидуваат да 
се соочат со фактот дека Трамп 
ја победи династијата Клинтон 
на општите избори.

Но, иднината е светла и надеж-
на. Економските показатели во 
последните 10 години се на висо-
ко ниво како што претседателот 
Обама ја напушта функцијата. Ин-
дустрискиот индекс „Доу Џонс“ 
достигна рекордно ниво. Да се 
надеваме дека оваа економска 
возбуда ќе се пренесе и на демо-
кратите.

Во тој нов политичка по-
редок, Трамп се фокусира 
на агендата на економски 
пораст каде што може да 
се надева дека ќе најде 
заеднички јазик со демо-
кратите. Но, дали демокра-
тите ќе му дадат шанса? 
Моја претпоставка е дека 
на Трамп нема да му оди 
лесно со тоа и ќе треба да 
биде подготвен да се бори 
со медиумите и со либера-
лите уште од неговиот прв 
ден на функција.

Обично претседателите ги 
пренесуваат својата мудрост и 
позитивен поттик за следни-
от врховен командант, но тоа 
не беше случај со семејството 
Обама. Во интервју со Опра Вин-
фри, Мишел Обама зборуваше 
за тоа колку беа болни избори-
те и за тоа дека Америка сега 
ќе се чувствува безнадежно. 
И покрај првичните заложби 
на Обама да му даде шанса на 
Трамп и да обезбеди непречена 
транзиција на власта, од тоа ос-
танаа само празни зборови кога 
тој продолжи да ги политизира 
обвиненијата дека Русија ин-
тервенирала во изборите.

Постизборниот период е една 
долга терапевтска сесија за де-
мократите, од кои многумина 
останаа во состојба на гнев и 
на негирање. Многу демократи 
се држат до идејата дека избо-
рите биле наместени. Дури и 
претседателот на кампањата 
на Клинтон, Џон Подеста, се 
сомнева дали изборите беа „фер 
и слободни“, а верува и дека 
Русите се виновни за поразот 
на нивниот кандидат. Одреку-
вањето и неподготвеноста да 
се прифати реалноста нема да 
им помогне на демократите да 
заздрават од поразот и да про-
должат напред.

Веќе неколку недели по избо-
рите, многу демократи про-
должуваат да ја префрлаат 
вината на други за нивната 
загуба, без разлика дали се 
тоа Русите или директорот на 
ФБИ Џејмс Б. Коми. Тие не мо-
жат да разберат како некој би 
гласал за Трамп. Поранешниот 
претседател Бил Клинтон дури 
и отиде толку далеку што во 
едно интервју рече дека Трамп 
„не знае многу работи, но знае 
како да се налути и да ги натера 
белите луѓе да гласаат за него“.

Но, Клинтон не успеа да ја на-
учи вистинската лекција од 
изборите во ноември: дека за-
губија глобалниот елитизам и 
личната политика, а победија 
американскиот национализам 
и ефективната економска по-
рака.

Важно e да се разбере дека 
Трамп, како и Обама, создаде 
движење и трансформира-
ше политичка партија. Иако 
Клинтон беше безбеден избор 
за демократите, таа не успеа 
да го подигне ентузијазмот на 
редовните членови и не успеа 
во своите пораки, политичка 
стратегија и работа на терен.

Нејзината кампања собра 
стотици милиони долари, но, 
сепак, лошо ги распредели 
средствата и ги игнорираше 
молбите на локалните пар-
тиски активисти за помош во 
клучните држави. Нејзината 
кариера, веројатно, никогаш 
нема да се опорави од 2016 
година, но доаѓа време кога 
човек ќе собере сили, ќе научи 
од своите грешки и ќе сфати 
дека старата политичка плат-
форма не е гаранција за победа 
на следните избори.

Обама веќе зборува за своето 
следно работно место како 
откривач на таленти за него-
вата партија, кое би можело 
да помогне да се обнови исцр-
пеното раководството на де-
мократите. Првата борба ќе 
биде трката за претседател 
на Националниот комитет на 
демократите, каде што ми-
нистерот за труд Том Перез 
ќе се натпреварува против 
контроверзниот конгресмен 
од Минесота Кит Елисон. По-
бедникот ќе помогне да се об-
ликува Демократската партија 
за наредните неколку години и 
ќе одреди во која насока треба 
да се движи.

Се надевам дека народот може 
да најде заеднички јазик во де-
новите што следуваат и да се 
овозможи мирна транзиција, 
која е важна и е уникатен дел 
од историјата на американски-
от народ. Овој Божик јас ќе се 
молам за мир на земјата и за 
добра волја кон сите. Особено 
за моите демократски прија-
тели. 

СВет

Из вор | Пишува Мерседис Слап за „Вашингтон тајмс“

Пре вод | Ана Цве та но ска

Божикна желба за  
неутешните демократи
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На прагот сме на уште една 
година, уште 365 дена во 
кои природата и човекот 

ќе се испреплеткаат во немоќта 
на совршеното суштество да ја 
спознае величествената мајка. 
Верата и народниот светоглед 
повторно ќе му понудат при-
бежиште на човекот исплашен 
од непознатото, а тој ќе треба 
да одлучи кому да му ја подаде 
раката. И верата и човекот ќе се 
обидат да ја објаснат природата, 
секој на својот јазик, со своите 
зборови, во својот свет. Водата, 
Сонцето, чистотата на природа-
та се столбовите и на верата и 
на верувањето. 

Христовото раѓање е зад нас, а 
пред нас е неговото кршетавње. 
Така, со јазикот на народот од 
Христовото раѓање до Богојавле-
ние течат 12-те некрстени дено-
ви, денови кога по земјата шета-
ат духови, лоши сили и демони. 
„И водите тогаш се нечисти, 
опседнати со лоши духови. Во-
дата во овие некрстени денови е 
леунка, крстот е врзан, немоќен, 
нема сила да ги протера духо-
вите“, вели народот, а со речни-
кот на природата овие денови 
ја означуваат разликата меѓу 
сончевата и месечевата година, Пишува | Катерина Митиќ

Според христојанското верување, светата тајна 
претставува чин на преобразба. Исус Христос не само 
што ги спасува луѓето, туку и им ги простува гревовите 
и ги преобразува нивните животи. Крштевањето значи и 
духовно раѓање, односно почеток на човековото живеење 
во верата. Затоа кумот се смета за духовен родител на 
крстениот и најблизок роднина

Од Богојавление  
почнуваме безгрешни 
- христијаните им ја  
затвораат вратата  
на демоните

жИВОТ
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жИВОТ

која изнесува точно дванаесет 
дена. Во дванаесетте некрсте-
ни денови завршува зимската 
краткодневица и се раѓа новото 
Сонце. За христијанството, пак, 
крштевањето е една од седу-
мте свети тајни - крштевање, 
миропомазание, евхаристија, 
покајание, свештенство, брак и 
елеосвештенство. 

Самиот пристап на првослав-
ниот христијанин во црквата 
претставува света тајна. Спо-
ред христојанското верување, 
светата тајна претставува чин 
на преобразба. Исус Христос не 
само што ги спасува луѓето, туку 
и им ги простува гревовите и ги 
преобразува нивните животи. 
Крштевањето значи и духовно 
раѓање, односно почеток на чо-
вековото живеење во верата. 
Затоа кумот се смета за духовен 
родител на крстениот и најбли-
зок роднина. Со овој празник за-
вршуваат не само дванаесетте 
т.н. некрстени денови туку и 
циклусот зимски празнувања во 
кој спаѓаат уште и свечености-
те поврзани со Бадник, Божик, 
Нова година (Василица).

За Крстителот, за 
крштевањето
Свети јован Крстител се про-
славува неколку пати во годи-
ната, но народот најмногу го 
празнува на 19 јануари. Меѓу 

евангелските личности околу 
Спасителот тој има посебно 
место: и според начинот на 
доаѓањето во светот, и според 
улогата на Крстител на луѓето 
за покајание, и како Крстител 
на Месијата, најпосле и според 
трагичното заминување од овој 
живот.

„Се одликуваше со толкава 
морална чистота што навис-
тина можеше попрво да биде 
нарекуван ангел одошто смр-
тен човек. Меѓу сите пророци 
свети јован е единствениот кој 
можел и со рака да го покаже 
оној за кого пророкувал.“

Крштевање значи потопување 
и се изведува преку потопу-
вање во водата. На тој начин 
верникот излегува од водата 
измиен од гревовите. „Според 
јован Дамаскин Христос се кр-
сти за да ги уништи главите на 
демоните во водата, бидејќи 
постоело сфаќање дека демо-
ните живеат во водата; за да 

го измие гревот и да го погре-
ба целокупниот стар Адам во 
водата, за да го освети Крсти-
телот, затоа што не го освети 
Претечата Христа туку Христос 
го освети Претечата, кога по-
следниов ја стави својата рака 
врз Христовата глава“.

Христијанско празнување 
во Македонија
Долги се и замрсени косите 
на народната и христијанска-
та традиција. Во Македонија 
црквата прифатила многу еле-
менти од претхристијанското 
празнување на еден од најголе-
мите христијански празници. 

Загледан во небото, чекајќи 
го раѓањето на Сонцето прет-
христојанскиот човек верувал 
дека точно на полноќ кога ќе се 
отвори небото, богот-давател 
Дајбог ќе им ги исполни жел-
бите на сите што будни ќе го 
дочекаат часот. 

Народот го празнува како еден 
од најголемите христијански 
празници, зашто на тој ден 
Исус Христос е крстен од све-
ти јован Крстител во реката 
јордан. Се празнува два дена. 
Првиот ден 19 јануари, освен 
Богојавление и Водици уште 
се вика и Војордање и Машки 
Водици, а вториот ден 20 јану-
ари, Собир на свети јован Кр-

фрлањето на крстот – 
отфрлање на моралот 
На Богојавление главен настан 
е фрлањето на крстот во водата. 
Во Охрид крстот се фрла во езе-
рото, во Скопје во Вардар, а по се-
лата во реките откако претходно 
ќе се направи голем вир. Крстот 
го фрла попот откако ќе отпее 
молитва. Во минатото по крстот 
скокале неколку момчиња, но 
во непарен број. Тој што ќе го 
извадел крстот од водата доби-
вал подароци. 

Со годините нивниот број рас-
тел, а во последните години по 
крстот во Скопје и во Охрид ско-
каат и по педесетина верници.

Модерните времиња донесоа 
модерни подароци, а тие алчни 
и божемни верници. Телевизор, 
компјутер, лаптоп, шпорет, фри-
жидер, машина за алишта. Како 
растеа наградите така растеше 
и бројот на оние кои се пријаву-
ваа за скокање во водите на Вар-
дар. Последните години секоја 
водојавленска манифестација 
завршуваше со некоја комична 
ситуација, сѐ до 2014 година која 
ќе остане забележана по срамни-
от потег на верниците во Скопје 
и остриот рез на црквата. „Во 
Скопје верниците се степаа за 
наградите“ е последниот наслов 
кој ќе потсетува дека житото 
постојано треба да се прочис-
тува од каколот, а верниците од 
среброљупците. Затоа црквата 
пресече: „Од следната година 
подароците ќе бидат сведени 
на минимум. Ќе се дава само 
икона и секако, крстот што ќе 
го фати најсреќниот“.

Оваа одлука се покажа како 
вистинскиот потег. Не опадна 
интересот за светиот крст, но се 
промени структурата на оние 
кои го фаќаат. Последните две 
години Водици се прославува 
величествено, без циркуси и те-
левизори. Иако пријавувањето 
сѐ уште е во тек, интерес има и 
годинава. Острата зима и по-
ларниот студ несомнено ќе би-
дат предизвикот со кој ќе треба 
да се изборат верниците кои ќе 
одлучат да го фатат крстот. �

стител уште се вика и Женски 
Водици. Како што забележал 
Кузман Шапкарев, во минатото 
во Скопје бил познат обичајот 
капење на младоженците. На 
првиот ден од празникот ги 
капеле зетовците и машките 
деца првенци, а вториот ден 
невестите и женските деца, 
исто така, првенци. Овој оби-
чај се изведувал на тој начин 
што ги носеле на реката Вар-
дар, а таму попот по специјален 
обред ги попрскувал со пеана 
(светена) вода. Познато е дека 
на првиот ден од празникот по 
коледица одат само мажите, а 
вториот ден само жените.

Водици се празнува во поголе-
ми или помали групи што се 
викаат компании, кумства или 

братства. Некаде тие групи се 
формираат по маала, а некаде 
по фамилии. Сите членови од 
компанијата се сметаат за род-
нини и меѓусебно се обраќаат 
со „светијоване“, „побратиме“ и 
сл. Според дамнешните сфаќања 
што ги прифатила и црквата ку-
мството е сродство, па за кумо-
вите како и инаку за крвните 
роднини важи законот за егзо-
гамијата. Секоја компанија има 
свој кум кого уште го викаат и 
свети јован. Тој го чува крстот 
една година од едни до други Во-
дици. Менувањето на кумството 
се врши по строго востановен 
ред, најчесто по старост. 

К. Шапкарев забележал дека во 
некои села во Охридско крстот, 
а со тоа и кумството се откупу-
вале со наддавање.
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Студеното 
време 
поволно 
влијае на 
ширење 
на грипот

здраВjе

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

СПЕцИјАлИСТ Д-Р ВлАДИМИР МИКИЌ, ИНСТИТУТ ЗА јАВНО ЗДРАВјЕ

во услови на студено време и релативно ниска влажност на 
воздухот (студениот воздух има пониска влажност) по кашлање 
и кивање вирусот на грип останува подолго време во воздухот, 
па веројатноста да се вдише е поголема, вели д-р Микиќ

И ако е широко распростране-
то мислењето дека грипот 
не вирее на студено време 

какво што имаме во овој период 
од годината, оваа заразна болест 
во услови на студено време и ре-
лативно ниска влажност на воз-
духот останува подолго време во 
воздухот. Поради студеното време, 
поретко се проветруваат просто-
риите во кои се престојува, така 
што веројатноста да се вдише е 
поголема, вели во интервју за „Ре-
публика“ специјалист д-р Влади-
мир Микиќ од Институтот за јавно 
здравје (ИјЗ).

ИјЗ е задолжен за следење на состој-
бата со заразните болести, а послед-
ната анализа покажа дека има двојно 
зголемување на заболени од грип во 
споредба со минатата година.

 На што се должи двојното зголему-
вање на заболени од грип во според-
ба со минатата година?
МИКИЌ: Повеќе фактори влијаат врз 
сезонското појавување на грипот. 
Ниската температура кон крајот на 
годината поволно влијае врз ширење 
на вирусот на грип. Вирусот на грип 
подобро преживува и се шири во ус-
лови на ниска температура. Поради 
ниската температура, луѓето поми-
нуваат подолго време во затворени 
простории, кои ретко се проветруваат, 
што ја зголемува можноста за пренос 
на грип доколку во истата просторија 
престојува лице заболено од грип.

 Кога се прогласува епидемија од 
грип?
МИКИЌ: Постојат повеќе фактори за 
прогласување епидемија, кои не се исти 
за различни заболувања. За одредени 
заразни заболувања и два поврзани 
случаја се доволен сигнал да се прогла-
си епидемија. Факторите што се земаат 

предвид за прогласување епидемија 
се: бројот на заболени лица, оптовару-
вање на здравствениот систем, тежина 
на болеста, бројот на тешки форми/
смртни исходи, потреба од вклучување 
други министерства во одговор на епи-
демијата итн.

Грипот по правило се јавува во епиде-
миска форма, што значи голем број за-
болени за релативно краток временски 
период. Во овој случај не е прогласена 
епидемија затоа што и покрај големиот 
број заболени лица, бројот на тешки 
форми е мал, а сите предвидени мер-
ки за справување со епидемијата се 
во надлежност на Министерството за 
здравство.

 Што покажуваат вашите податоци, 
кој дел од населението најчесто забо-
лува од грип, во која возрасна група 
има најмногу заболени?
МИКИЌ: Епидемиолошките податоци 
за бројот на пријавени случаи на грип, 
заболувања слични на грип и лабора-
ториски потврдени случаи на грип 
укажуваат на ран почеток на сезоната, 
а неделниот број ја надминува грани-

цата на многу висока активност 
(првпат по пандемската сезона 
2009/2010). Оваа недела на тери-
торија на 13 цјЗ/ПЕ се регистрира 
многу висока активност.

Како и претходната, во 52. недела 
најголем број заболени (6.247), од-
носно 65,9 проценти од сите случаи 
се пријавени во најголемата возрас-
на група од 15 до 64 години, што не 
претставува значајна промена на 
процентуалното учество од прет-
ходната недела (66,1 проценти). Во 
пријавените случаи од 52. недела, 
децата на возраст од 5 до 14 годи-
ни учествуваат со 18,4 проценти 
(1.745), лицата над 65 години со 
9,8 проценти (928) и децата од 0-4 
години со 6,0 проценти (565).

Најголем број заболени од 
753,9/100.000 жители е реги-
стриран кај децата на возраст 
од 5-14 години, кај децата на 
возраст од 0-4 години тој изне-
сува 486,3/100.000, кај лицата 
на возраст од 15-64 години е 
428,1/100.000 жители, а кај најста-
рата возрасна група е регистриран 
најмал број заболени од 354,0 на 
100.000 жители.

 Дали очекувате високиот број 
на заболени да продолжи и во 
наредните неколку недели?
МИКИЌ: Иако зимскиот распуст 
на училиштата може да го убла-
жи интензитетот на ширење на 
грипот, се очекува високиот број 
на заболени да се одржува и во 
наредните неколку недели.

 Дали студеното време ќе го 
намали бројот на заболени од 
грип?
МИКИЌ: Спротивно на вообича-
еното мислење, студеното време 
поволно влијае на ширењето на 
грипот. Во услови на студено вре-
ме и релативно ниска влажност на 
воздухот (студениот воздух има 
пониска влажност) по кашлање и 
кивање вирусот на грип останува 
подолго време во воздухот, па ве-
ројатноста да се вдише е поголема.

Дополнително, вирусот прежи-
вува подолго време на предмети 
и површини во услови на ниска 
температура, па вирусот може да 
се шири и доколку се допрат вакви 
предмети, а потоа се допре уста, 
нос или очи.

 Кој тип грип е изолиран, однос-
но преовладува во Македонија?
МИКИЌ: Во текот на 52. недела 
од 2016, во вирусолошката лабо-
раторија на Институтот за јавно 
здравје се тестирани 24 приме-
роци, од кои 17 или 70,8% се по-
зитивни, сите на A/H3.

Досега во вирусолошката лабора-
торија на Институтот се тестирани 
вкупно 78 биолошки материјали 
од рутинскиот и сентинел надзор 
- од амбулантски и болнички леку-
вани пациенти, од кои 26 (33,3%) 
се позитивни за присуство на ви-
русот на грип, и тоа Influenza A/H3.

 Кога го очекувате најголемиот 
пик на грипот во земјава?
МИКИЌ: Иако е неблагодарно да 
се предвидува текот на една се-
зона на грип, имајќи ги предвид 
сите фактори и епидемиологијата 
на вирусот на грип, најголемиот 
број, или пикот, го очекуваме ток-
му во овој период – крајот на 2016 
и првите неколку недели од 2017 
година.

 Иако е сезона на грип и Инсти-
тутот за јавно здравје веќе ги со-
општи препораките околу оваа 
заразна болест, да ги повториме 
најважните работи и на што тре-
ба да внимаваат луѓето?
МИКИЌ: Да се избегнува собирање 
и престој во простории каде што 
престојуваат повеќе луѓе, особено 
да се избегнува близок контакт со 
луѓе што се болни или кашлаат, 
киваат, имаат покачена телесна 
температура.

Одржување лична хигиена и често 
миење на рацете.

Да се загреваат просториите за 
престој и често да се проветруваат.

Препорачливо е топло, слоевито 
облекување, топли бањи.

Да се пијат топли напитоци (чаеви 
и супи), овошни цедени сокови, 
вода со лимон.

Да се земаат свежи продукти богати 
со витамини и минерали, најдобро 
овошје и зеленчук кои му се неоп-
ходни на организмот. Се препора-
чуваат продукти богати со витамин 
ц (цитрони, лимони, портокали, 
пиперка). Доколку не се располага 

секогаш со свежи прехранбени про-
дукти, може да се користат и мулти-
витамински напитоци и препарати. 
Како дополнителни средства може 
да се користат препарати на база на 
прополис, ехинацеа, мед, ѓумбир, 
лук и сл.

Практикување здрав начин на жи-
вот и здрави навики, вклучително 
добар сон и одмор, здрава храна, 
одржување на физичката актив-
ност и намалување на стресот. 
Силниот имунитет ќе ви помогне 
да останете здрави или полесно да 
се справите со грипот  и со забо-
лувањата слични на грип.

Доколку имате грип или забо-
лување слично на грип:

Останете дома и не одете на рабо-
та, во училиште или на места каде 
што има многу луѓе.

Одморајте се и земајте многу теч-
ности и лесна храна!

Избегнувајте блиски контакти со 
лицата со кои живеете, не примај-
те посети додека сте болни!

Ставајте маска/шамивче на уста-
та и на носот кога контактирате 
со своите блиски во домот, кога 
кашлате и кивате!

Мијте ги рацете со топла вода и со 
сапун - често и темелно, особено 
по кивање или кашлање!

Користете влажни марамчиња 
што содржат алкохол или сред-
ство за дезинфекција на рацете!

Избегнување допирање на очите, 
носот и на устата со раце!

Отстранете ги или дезинфици-
рајте ги загадените предмети од 
околината адекватно!

Проветрувајте ја често просторија-
та каде што престојувате додека 
сте болни!

Ако сте во група на лица под ви-
сок ризик од компликации (над 
65 години и под 3 години, имате 
хронични заболувања) или до-
колку симптомите на болеста 
се влошуваат или траат повеќе 
денови - побарајте лекарска по-
мош! 

Да се 
избегнува 

собирање и 
престој во 
простории 
каде што 

престојуваат 
повеќе луѓе, 
особено да 

се избегнува 
близок 

контакт со 
луѓе што се 
болни или 
кашлаат, 
киваат, 
имаат 

покачена 
телесна 

температура
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за кон цер тот се из бра ни пес ни што ве ќе ре тко се слу ша ат, 
ка ко „Ѕвон че ѕво ни“, „да сум би стра во да“, „лег на ла Ѓур
ѓа на рам но гум но“, „три го ди ни, лу до, бол на ле жам“, „три 
бил би ла по ев“, „Сле гов до лу во виз ба та“..., а две пес ни од 
про гра ма та во оп што не се из ве де ни до се га 

Пишува |  Не ве на По пов ска 

За бо ра ве ни пес ни со 
Ан дри ја на Ја нев ска

ТРА ДИ цИ О НА лЕН ВА СИ лИ ЧАР СКИ КОН цЕРТ ВО МА КЕ ДОН СКА ТА ОПЕ РА И БА лЕТ

Тра ди ци о нал ни от ва си ли-
чар ски кон церт во Ма ке-
дон ска та опе ра и ба лет 

го ди на ва ќе се одр жи на 12 
ја ну а ри и е нас ло вен „За бо-
ра ве ни пес ни”. За раз ли ка од 
прет ход ни те кон цер ти, ко га 
на сце на та во МОБ го сту ваа 
по ве ќе со ли сти, овој пат ќе 
пее са мо Ан дри ја на ја нев ска, 
со ор ке ста рот на Ма ке дон ска-
та опе ра и ба лет.

На ре пер то а рот ќе би дат 
тра ди ци о нал ни ма ке дон ски 
пес ни во аранж ман на Или ја 
Пе јов ски.

�  Ми прет ста ву ва чест што 
сум пр ви от со лист што на-
ста пу ва на овој на стан со це-
ло ве че рен кон церт. Осо бе но 
ми е ми ло што тоа е во со ра-
бо тка со еден од нај до бри те 
ма ке дон ски аран же ри, ма е-
стро Или ја Пе јов ски. Уште 
по ми ло ми е што ќе ме при-
дру жу ва ор ке ста рот на МОБ. 
Ре жи сер е Љуп ка ја ки мов-
ска, ве ќе до ка жа на со сво и те 
врв ни прет ста ви, а ди ри гент 
е ма е стро Би се ра Чад лов ска, 
ко ја е на ша нај поз на та ор ке-
стар ска ди ри ген тка - ве ли 
Ан дри ја на ја нев ска.

Нас ло вот на кон цер тот „За-
бо ра ве ни пес ни“ про из ле гол 
ток му од тоа што Ан дри ја на и 
Или ја под го тви ле за бо ра ве ни 
тра ди ци о нал ни ма ке дон ски 
пес ни, до пол не ти со нај по пу-
лар ни те ма ке дон ски тра ди ци-
о нал ни хи то ви. За кон цер тот се 
из бра ни пес ни што ве ќе ре тко 
се слу ша ат, ка ко „Ѕвон че ѕво ни“, 
„Да сум би стра во да“, „Лег на ла 
Ѓур ѓа на рам но гум но“, „Три го-
ди ни, лу до, бол на ле жам“, „Три 
бил би ла по ев“, „Сле гов до лу во 
виз ба та“..., а две пес ни од про-
гра ма та во оп што не се из ве де-
ни до се га. За ед на од пес ни те ќе 
би де упо тре бе на там бу ра на ко-
ја ќе сви ри Стев че Стој чев ски, 
из ве ду вач на тра ди ци о нал ни 
ин стру мен ти. 

Со лис тка та ја нев ска ќе ја за-
поз на ва пуб ли ка та со ком по-

зи ци и те ка жу вај ќи за се ко ја 
од нив ка де би ла сни ме на, кој 
прв ја ис пе ал итн... 

�  Пе јов ски, бе ше аран жер на 
мо ја та пр ва пес на „Те са кам 
бе скрај но“, ко ја ја из ве дов 
во ду ет со Пе це Ог не нов на 

Скоп ски от фе сти вал во 1998 
го ди на. Са кав ме да на пра ви-
ме ин те ре сен спој со на ши те 
тра ди ци о нал ни ма ке дон ски 
пес ни. Тра ди ци о нал ни те 
ма ке дон ски пес ни, на не кој 
на чин, се меч со две остри-
ла, има ме при ме ри за мно гу 

пре пе а ни пес ни, не кој пат тоа 
зву чи до бро, не кој пат ло шо. 
ли ни ја та е тен ка и не тре ба 
да се пре ми не во не ка кво 
сквер на ве ње. Но, ве уве ру-
вам де ка овој кон церт ќе би де 
не што со се ма по и на кво и со 
аранж ма ни те на Или ја Пе јов-
ски ќе да де ме друг приз вук. 
Го лем пре диз вик ми прет ста-
ву ва и тоа што ќе на ста пам 
пред сво и те ко ле ги од МОБ, 
ка де што ра бо там - ве ли ја-
нев ска.

За со ра бо тка та на Ма ке дон-
ска та опе ра и ба лет со Или ја 
Пе јов ски, Со ни Пе тров ски ве-
ли де ка тој е из бран ка ко еден 
од нај поз на ти те ма ке дон ски 
аран же ри. 

�  Во ед но, Ма ке дон ска та опе-
ра и ба лет со оваа со ра бо тка, 
всуш ност, са ка и да му од да-
де приз на ние на овој го лем 
умет ник, но и го прос ла ву ва 
70. ро ден ден на гос по ди нот 
Или ја Пе јов ски. За жал, тој 
не мо же да при сус тву ва на 
кон цер тот би деј ќи во мо мен-
тов ра бо ти во Гер ма ни ја на 
аранж ма ни за дру га ку ќа - ве-
ли Пе тров ски.
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култура
Книжарницата „антолог“ 

препорачува:

4
Сведок

Хуан Хосе  
Саер

100 НАјУБАВИ СлИКИ НА СИТЕ ВРЕМИњА

  

СКриени бројКи
Hidden Figures

Заработка: 22.800.000 $

жанр: драма
режија: Теодор Мелфи

актери: Тараји П. Хенсон, 
Октавија Спенсер,  

Џанел Монае 

роуг 1: приКаЗна од  
војна на ѕвеЗдите

rogue one:  
A stAr wArs story

Заработка: 22.100.000 $

жанр: акција
режија: Герет Едвардс

актери: Фелисити Џонс,  
Диего Луна,  
Алан Тудик

пејте Со наС
sing

Заработка: 20.700.000 $

жанр: анимиран
режија: Кристоф Лорделет, 

 Герт Џенингс
актери: Метју Меконахи,  

Рис Винтерспун,  
Сет Мекфарлен

подЗеМен Свет:  
Крвави војни

underworld: Blood wArs

Заработка: 13.700.000 $

жанр: акција
режија: Ана Фоерстер

актери: Кејт Бекинсејл,  
Тео Џејмс,  

Чарлс Денс

ла ла ленд
lA lA lAnd

Заработка: 10.100.000 $

жанр: комедија
режија: Дамиен Чазел

актери: Рајан Гослинг,  
Ема Стоун,  

Џон Леџенд

Топ 5 НАјГледАНи ФилмА  
          во САД викендов

„париз, дождлив ден“ од Густав кајбот

1
невидливи 
љубови
Владимир 
Јанковски

3
рулет
Лада  
Жиго

5
Сенки
Томазо  
Ландолфи

2
Мементо за 

истанбул
Ахмет  

Умит

„Париз, дождлив ден“ е слика 
од 1877 година на францускиот 
сликар Густав Кајбот (1848 – 1894). 
Ова е негово најпознато дело.Де-
нес оваа слика се наоѓа во Чикаго. 

Таа е слика со природна големина 
и изгледа како портал кој со еден 
чекор ќе ве однесе на улиците на 
Париз. Кајбот е претставник на 
импресионизмот. �

КУЛТУРА
Оваа го ди на МОБ во ве ду ва 
ед на но ви на. Име но, за кон-
цер тот за Ва си ли ца ќе би де 
из бран кум на МОБ.

�  По за вр шу ва ње то на кон-
цер тот, во фо а је то на МОБ, ќе 
се одр жи ко ктел под по кро-
ви телс тво на Ма ке дон ска та 
опе ра и ба лет, на кој ќе би де 
по де ле на по га ча со па рич ка. 
Тој ко му ќе му се пад не па-
рич ка та, ќе би де кум на МОБ 
во на ред ни те 365 де на, и ка-
ко на гра да ќе до бие бесп лат-
ни би ле ти за си те на ста ни во 
про дук ци ја на МОБ. Во ед но, 
ку мот не ма да има ни ка кви 
об вр ски спре ма МОБ - ни ре че 
Го ран цве тко виќ, ди ре ктор на 
мар ке тинг во МОБ.

Ва си ли чар ски от кон церт по 
по вод Ста ра но ва го ди на МОБ 
го ор га ни зи ра од 1993 го ди на 
и се вбро ју ва ме ѓу нај по се те-
ни те кон цер ти. �
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Пишува |  Не ве на По пов ска
Фо то |  Де јан Стан чев ски

Вев чан ски от кар не вал  
го ди на ва со го сти од  
Анг ли ја, Ни ге ри ја,  
Пол ска, Сло ве ни ја и  
од Хр ват ска

ПОЧ НУ ВА НАј ГО лЕ МА ТА И НА јУ НИ КАТ НА  
КУл ТУР НА ЗНА МЕ НИ ТОСТ ВО МА КЕ ДО НИ јА

Вев чан ски от кар не вал е ед на 
од нај го ле ми те и нај у ни кат-
ни кул тур ни зна ме ни то сти 

во зем ја ва. За не го уште се ве ли 
де ка е те а тар на отво ре на сце-
на, чи ја што прет ста ва ни ко гаш 
не би ла од ло же на. Се одр жу ва 
ед наш во го ди на та и го сла ви до-
а ѓа ње то на Но ва та го ди на спо ред 
ста ри от ка лен дар. Нај го ле ми от 
европ ски фе сти вал на са ти ра та 
-Вев чан ски от кар не вал го ди на ва 
поч ну ва на 12 ја ну а ри. 

� Ва си ли чар ска Ре пуб ли ка 
Вев ча ни ќе ве пре че ка во 
автен тич но ста на искон ска-
та тра ди ци ја на најс пе ци фич-
ни от ули чен те а тар, за ед но со 
„Но ка ут“, „Фрај ле“, Ефто Пу пи-
но ски, ДНК и Ане та На ков ска. 
Уни кат ни ма ски, ар ха ич ност и 
сла ве ње на кре а тив ни от дух 
во пре стол ни на та на ма ке дон-
ска та го сто прим ли вост - ве лат 
од Оп шти на Вев ча ни.

На 13 ја ну а ри во 13 ча сот е тра ди-
ци о нал но то де фи ле на ма ски те, 
кое ќе трае це ло поп лад не. Вев-
чан ски от кар не вал за вр шу ва на 
14 ја ну а ри со тра ди ци о нал но то 

па ле ње на ма ски те. Ве чер та спро-
ти Ва си ли ца, штом се спу шти 
но ќта, гор но ма ал ска та и дол-
но ма ал ска та тај фа ва си ли ча ри 
трг ну ва ат во оби кол ка на ку ќи-
те. Пред се ко ја оро, пред се ко ја 
грст мрс ни ше ги за до ма ќи нот 
и за до маш ни те, пес ни и „Сур ва 
го ди на, со жен ски јаг ни ња, ма-
шки де чи ња, жен ски те ли ња…… 
Ура а а а аа!!!“. Го ле ми те жел би за 
плод на и среќ на го ди на и до не-
се на та ве сел ба до ма ќи ни те ги 
на гра ду ва ат со пар че леб, не го-
тве но ме со и, зго ра на тоа, па ри. 
На Вев чан ски от кар не вал е поз-
нат оби ча јот „Кр ште ва ње во да 
во из вор“ кој се вр ши во во ди те 
на поз на ти те вев чан ски из во ри. 
Тоа се пра ви во му гри те под на-
ле тот на зо ра та во два или три 
ча сот на у тро, на 14 ја ну а ри, на 
Ва си ли ца. Во во ди те на вев чан-
ски те из во ри се пра ви чи нот на 
кр ште ва ње во да: мо ли тви те на 
по пот, кр ше ње то на ле бот и ква-
се ње то на ва си ли чар ска та ки тка 
го сим бо ли зи ра кр ште ва ње то на 
во да та, а по тоа се пол нат ба кар-
ни те са до ви. По ова зим ска та 
ат мо сфе ра се об ла го ро ду ва со 
пес ни, игри, жел би и че сти тки 
„За мно гу го ди ни – Сур ва го ди на“. 
По тоа сле ду ва вра ќа ње то до ма, 
ка де што про дол жу ва праз ну ва-
ње то на оби ча јот. Во до мот „кр-
сте на та во да“ од ба кар ни от сад 
се де ли на по ло ви на. 

За кар не ва лот, тра ди ци ја та, 
исто ри ја та и по се те но ста раз-
го ва рав ме со гра до на чал ни кот 
на оп шти на Вев ча ни, цве то мир 
Угри нов ски.

� Се ко ја го ди на со не тр пе ние се 
оче ку ва кар не ва лот во Вев ча-
ни за Ва си ли ца. Кол ку ма ски 
и учес ни ци ќе има го ди на ва?
УГРИ НОВ СКИ: Пред ви де но е 
низ ули ци те на Вев ча ни да про-
де фи ли ра ат по ве ќе од 1.000 ва-
си ли ча ри.

� Кол ку го сти оче ку ва те? 
УГРИ НОВ СКИ: Оваа го ди на кар-
не ва лот се одр жу ва во те кот на 
ви кенд и оче ку ва ме го ле ма по се-
те ност во си те три де на. Спо ред 
на ши те прес ме тки, бро јот на по-
се ти те ли ќе ја над ми не број ка та 
од 20 ил ја ди, ка ко до маш ни та ка 
и стран ски го сти, а ве ќе е при-
стиг на та гру па од Лон дон ко ја ќе 

пре сто ју ва во Вев ча ни не кол ку 
де на. Исто та ка, има нај а ве ни 
го сти од Ни ге ри ја, Сло ве ни ја, 
Хр ват ска, Ср би ја, Пол ска...

� Има ше ли отка жу ва ње на 
учес тво то по ра ди вре мен ски-
те ус ло ви?
УГРИ НОВ СКИ: До овој мо мент 
не ма ме отка жу ва ње при сус тво. 
Вре мен ски те ус ло ви ре чи си се-
ко ја го ди на се исти. Ва си ли ца и 
кар не ва лот се во зи ма, а Вев ча ни 
е уба во во зим ски ам би ент. Па-
ти шта та што во дат до се ло то се 
про од ни, а исто та ка ис чи сте ни 
се ули ци те низ Вев ча ни, та ка што 
не ма ни ка кви преч ки од тој ас-
пект за да се отка же при сус тво то.

� Да ли не ко гаш во оп што се 
слу чи ло во ми на то то да би де 
отка жан кар не ва лот или да 
не се одр жи?
УГРИ НОВ СКИ: Од за пи си те 
што ги по се ду ва Вев чан ски от 
ар хив, а кои се од не су ва ат на 
Вев чан ски от кар не вал, од са-
ми те по че то ци на одр жу ва ње на 
ма ни фе ста ци ја та, пред по ве ќе 
од 1.400 го ди ни, до де нес не се 
слу чи ло да не се одр жи кар не-
ва лот и по крај мно гу број ни те 
оби ди за не го во не о др жу ва ње 
уште во вре ме то на Ото ман ска-
та Им пе ри ја, но и по доц на.

� Ве ли те го ди на ва ќе про де фи-
ли ра ат по ве ќе од 1.000 ва си-
ли ча ри. Ма ски те се ко ја го ди на 
се др жат во го ле ма тај ност сѐ 
до де нот на кар не ва лот, од нос-
но 14 ја ну а ри, ни кој не знае 
што сѐ ќе мо же да се ви ди во 
кар не вал ска та по вор ка. Мо-

же те ли екск лу зив но да ни 
нај а ви те ба рем не ко ја ма ска?
УГРИ НОВ СКИ: Ед на од спе ци-
фич ни те осо би ни на Вев чан ски-
от кар не вал е не го ва та та инс-
тве ност и по крај љу бо пит но ста 
на вев чан ци, па и по ши ро ка та 
јав ност да доз на ат не што за 
ма ски те. Се ко ја ва си ли чар ска 
тај фа ја др жи сво ја та ма ска во 
нај го ле ма тај ност до 13 ја ну а ри, 
та ка што ни ту ние ка ко дел од 
ор га ни за ци ја та не зна е ме ка кви 
ма ски ќе ви ди ме в са бо та.

� Оче ку ва те ли ова из да ние на 
кар не ва лот да има ма ски што 
ќе ја кри ти ку ва ат по ли тич ка-
та со стој ба, не кои по ли ти ча-
ри... со ог лед на го ле ми от број 
по ли тич ки на ста ни во те кот 
на из ми на та та го ди на?
УГРИ НОВ СКИ:Тоа е вто ра та спе-
ци фи ка на Вев чан ски от кар не вал 
- кри ти циз мот и ис ме ју ва ње то 
на по ли тич ки те слу чу ва ња кои 
ја обе ле жа ле ми на та та го ди на 
не са мо кај нас, ту ку и во све тот. 
Се ис ме ју ва ка ко ло кал на та, та ка 
и гло бал на та по ли тич ка сце на, 
та ка што оче ку вам и та кви ма-
ски, се ка ко. Се пак, би са кал да 
истак нам де ка оче ку ва ме ма ски 
кои на свој ва си ли чар ски на чин 
ќе ги при ка жат по ли тич ки те слу-
чу ва ња во из ми на та та го ди на.

� Вев чан ски от кар не вал е нај-
у ни кат на та кул тур на ма ни фе-
ста ци ја во зем ја ва. Кол ку вре-
ме се одр жу ва и да ли пре тр пел 
не кои из ме ни со го ди ни те?
УГРИ НОВ СКИ: Вев чан ски те 
ва си ли ча ри по сто јат по ве ќе од 
1.400 го ди ни и ма ни фе ста ци-
ја та са ма по се бе прет ста ву ва 
ин те ре сен спој ме ѓу па ган ско-
то и со вре ме но то. Уни кат но ста 
на Вев чан ски от кар не вал ја по-
твр ди и ре но ми ра на та но вин ска 
аген ци ја „Би-Би-Си“, ко ја сни ми 
до ку мен та рен филм за кар не-
ва лот. До се га не ма ло про ме ни, 
тра ди ци ја та се за др жа ла и се 
на де ва ме де ка та ка ќе оста не.

� Ка ко вев чан ци го до жи ву ва ат 
кар не ва лот. Што прет ста ву ва 
тој за нив?
УГРИ НОВ СКИ: Кар не ва лот за 
вев чан ци е праз ник за ду ша та и 
за се кој вев ча нец ва жи ма кси ма-
та „Кај и да си, за Све ти Ва си ли ја, 
Вев ча ни да си“. �

КУЛТУРА

кар не ва лот за вев чан ци е праз ник за ду ша та и за се кој 
вев ча нец ва жи ма кси ма та „кај и да си, за Све ти ва си ли
ја, вев ча ни да си“, ве ли гра до на чал ни кот на вев ча ни, 
Цве то мир угри нов ски
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БРЕНД КОНцЕПТИ | музички икони

по ет на жи во тот и му зи чар на смрт та

„Са кав да би дам сло бо ден“
„Еве ме, под го твен сум, Гос по де“

-ле нард Ко ен

Пишува |  Сотир Костов 

Ми на та та го ди на од овој свет си 
за ми на и Ле нард Ко ен (Leonard 
Kohen) – свет ски поз на ти от пе-

си мист кој го са ка ше жи во тот. Ни оста-
ви огром но тво реш тво про тка е но со 
сом неж. Ни ту вре ме то ни ту дол га та 
ка ри е ра не ја на гри заа оваа ка ра кте-
ри сти ка на не го во то тво реш тво. Таа 
по сто ја но до би ва ше раз лич ни фор ми: 
де пре си ја, ду хов но/фи зич ко пов ле ку-
ва ње, не об ја ву ва ње, му дро мол че ње... 

Но, ка ко и да е, тој бе ше и за се ко гаш 
ќе оста не нај го ле ми от по ет по ме ѓу 
му зи ча ри те и не над ми на ти от му зи-
чар по ме ѓу по е ти те, бард на свет ска-
та по е зи ја и гу ру на ал тер-рок и поп-
му зи ка та. За се ко гаш ќе го па ме ти ме 
ка ко ве ли кан на свет ска та по е зи ја 
и ле ген да на ме лан хо лич на та рок и 
поп-му зи ка. Не над ми на ти от по ет на 
љу бо вта, та га та и на бол ка та, ква ли-
тет ни от ро ма но пи сец/тек сто пи сец, 
моќ ни от ком по зи тор, љу бо пит ни от 
аван ту рист, ти вки от бу ди стич ки све-
ште ник, бо е мот со бла га ду ша и стил 
на со вре мен дан ди во 21 век. Чо век со 
мно гу број ни дар би, огром на му дрост, 
не мер ли ва до бро та, при род на от ме-
ност и бла го род на ду ша, ка ков што 
бе ше Ко ен, мо же би и не при па ѓа ше на 
овој не пра ве ден и грд свет. По ет ски и 
му зич ки бренд со рас кош но единс тво 
на ду хот и на те ло то. Ико на со бле-
сок на ди ја мант. Во мла до ста пе е ше 
за тра ге ди ја та на жи во тот, а во пос-
лед на та ета па од жи во тот ја сла ве ше 
ра до ста на жи ве е ње то – сѐ до не го ва та 
82 го ди на. Тој бе ше тол ку хра бар и 
од ва жен што во пос лед но то ин терв ју 
за „Њу јор кер“ из ја ви: „...Под го твен 
сум да умрам. Се на де вам де ка не е 
прем но гу не при јат но. Тоа е тоа што 
се од не су ва до ме не...“. 

Та ка во на ши те очи ќе оста не ве чен 
ју нак, бун то вен и ро ман ти чен по ет, но 
и ком по зи тор од глас и оми лен из ве-
ду вач. Не кој со пра во ќе за пи ше де ка 
тој е по ет и пи са тел кол ку и му зи чар. 
Ро кер кол ку и поп-пе јач, кој уште за 

ли чат на мо ли тви. По доц на дој де и 
ал бу мот нас ло вен „Де сет но ви пес ни“. 
До кол ку ги до да дам од по ра но и ле-
ген дар ни те, ако не и култ ни „Suzanne“, 
„So long, Мarianne“, „Bird of the Wire“, 
„Hallelujah“ и „Dance me to the end of 
love“, сло бод но мо жам да ка жам де ка 
го вос при е мам ка ко на ра тор кој ми 
го рас ка жу ва жи во тот во фор ма на 
бе ско неч на ба ла да. А, всуш ност, тоа 
бе ше не го ва та жи вот на при каз на. Во 
се ко ја од на пред на ве де ни те пес ни се 
преп ле ту ва ат та га та, ра до ста, на деж та 
и оча јот, но таа ис преп ле те ност ја чув-
ству вав и во ду ша та на ле ген дар ни от 
пе јач, се ко гаш ко га и да слу шав ко ја 
би ло не го ва пес на. 

жи вот ста на авто ри тет и ви стин ски 
кла сик. Ви сти на е де ка се ко ја не го ва 
по пу лар на пес на не ста ну ва ше са мо 
хит, ту ку и евер грин, кој ге не ра ци и те 
го обо жа ваа и сла веа ка ко култ. 

Го на ре ку ваа тво рец на ме лан хо ли ја та, 
пр ве нец на пе си миз мот, тр го вец на 
оча јот, крал на та га та, кум на тем ни-
на та и на цр ни от уни вер зум. Се по ја ви 
ка ко по ет во пе де сет ти те го ди ни на 
ми на ти от век, израс на во фолк-пе јач 
во ше е се ти те го ди ни, се дум де се ти-
те му до не соа гу бе ње на кре ди тот за 
стек на та та сла ва, во осум де сет ти те 
го ди ни стек на кул тен ста тус на ал тер 
рок-сце на та, во де ве де сет ти те го ди ни 
на два е сет ти от век ја пред ви де ид ни-
на та и ста на на де жен зен-бу дист. Во 
по че то кот на 21  век ме на џер ка та и 
по ра неш на љу бов ни ца го огра би, а тој, 
пр во, ни пе е ше за „По пу лар ни проб-
ле ми“, што ли че ше ре чи си на блуз, 
за на кра јот да го сни ми од лич ни от 
ал бум „Би са кал по тем но“, да го об ле-
че све че ни от ко стум, да го на кри ви 
ше ши рот и да за ми на - на не кое по-
до бро ме сто. Тој и та ков Ле нард Ко ен 
ва жи за еден од нај чи та ни те авто ри 
(по ет и пи са тел) во све тот, но и ком-
по зи тор и кан та втор, чи и што пес ни 
се најм но гу из ве ду ва ни и слу ша ни. 
А, си гур но е де ка та ка ќе оста не и за 
дол го. Зо што? За тоа што во сво и те 
ну ме ри пр во пе е ше за уба ви на та на 
жи во тот и ни шта ви ло то на смрт та, 
за та га та и бол ка та во ду ша та, за пад-
на то ста на ду хот, а по тоа и за тоа што 
тој пе еј ќи ги пес ни те, про по ве да за 
љу бо вта, за чув ство то на при пад ност, 
за со ли дар но ста, за оса ме но ста, но и 
за не сог ла су ва ње то со заг лу пу вач ки те 
на ви ки на се којд не ви е то. Во ше е се-
ти те го ди ни на 20 век рок-му зи ка-
та го фа ти тој пра вец, а му зи ка та на 
Ко ен ста на еден од сим бо ли те на тоа 
опре де лу ва ње. Но, со сво и те сти хо ви 
Ко ен го над ми на ни во то на рок и хи-
пи-по е зи ја и се приб ли жи на ви со ко то 
ни во на оса ме на та ме ди та ци ја, на иро-
ни ја та впе ре на кон ин ди ви ду ал на та 
са мо свест и, се ка ко, на сом не жи те и 
не ве ру ва ње то на един ка та ко ја да-

ва ше от пор на естаб лиш мен тот кој 
са ка ше да ја про гол та. Во таа смис ла 
не го ви те те ми, ри ми те и дла бо чи на-
та на емо ци и те ги до стиг наа оние на 
Ба јрон и на Ше ли, и се ка ко, на не му 
најб ли ски от Фе де ри ко Гар си ја Лор ка. 
Са ми от истак ну ва ше де ка ци ган ска та 
му зи ка, ро ман ти чар ски от фа та ли зам, 
ле ви чар ска та цр тка и во инс тве ни от 
етос со кои беа на то пе ни сти хо ви те 
на Лор ка го пот тик на ле да ги на пи ше 
сво и те пр ви пес ни и да ку пи ги та ра, 
ко ја на ви стин ски на чин ќе поч не да 
ја ко ри сти не кол ку го ди ни по доц на, 
ко га ќе учес тву ва во соз да ва ње то на 
тра ди ци ја та на про тест на та по е зи ја и 
му зи ка во САД, чиј што за ро диш е во 
мар ги ни те на њу јор шка та му зич ка 
сце на, а се зац вр сту ва пре ку сим би-
о за та на аме ри кан ско то вли ја ние и 
европ ски от стил. Тој про цес Ко ен го 
поч ну ва со кни ги те по е зи ја „Ај де да 
ги спо ре ду ва ме ми то ло ги и те“ (1956), 
„Ку ти ја со за чи ни за Зем ја та“ (1961), 
„цве ќе за Хит лер“ (1964), „Да се по-
бе ди ра јот“ (1966), „Од бра ни пес ни 
1956 – 1968“ (1968) и „Си ла на ро бо-
ви те“ (1972), ро ма ни те „Оми ле на игра“ 
(1963) и „Уба ви гу бит ни ци“ (1966) и, 
се ка ко, пес ни те и му зи ка та во из да де-
ни те пло чи „Пес ни те на Ле о нард Ко-
ен“ (1967), „Пес ни те од со ба та“ (1969), 
„Пес ни те за љу бов и омра за“ (1971) и 
„Жи ви те пес ни“ (1972). 

За не го ви те ро ма ни „Оми ле на игра“ од 
1963 го ди на и „Уба ви гу бит ни ци“ од 
1966 го ди на еден кри ти чар од САД го 
опи шу ва ка ко вр вен по ет и ро ман си-
ер, и при тоа за исто ри ја та ќе за пи ше:  
„Џејмс Џојс не е мр тов... Тој жи вее 
под име то Ко ен... и пи шу ва од точ ка 
на гле да ње на еден Хе нри Ми лер“. 

Ина ку, тој ги по се ду ва си те ка ра кте-
ри сти ки на на род ни те пе ја чи, поз на ти 
ка ко ми не зен га ри и тру ба ду ри, а во 
јав но ста пре поз на е ни ка ко оса ме ни 
скит ни ци, из ве ду ва чи кои збо ру ва-
ат со ја зи кот на обич ни те лу ѓе – за 
та га та на отфр ле ни те, за гри же но ста 
на на вре де ни те и раз о ча ра но ста на 
по ни же ни те. Та кви се Жак Брел, Боб 
Ди лан и Жорж Бра сонс. Тоа е друш-
тво то на од бра ни те, по себ ни те, на 
кое при па ѓа и Ле нард Ко ен. Отко га 
во 1992 го ди на поб ли ску го за поз нав 
пре ку не го ви те кни ги по е зи ја „Си ла та 
на ро бо ви те“, „Што јас пра вам ов де“ 
(из бор 1956 – 1986) и пре ку ал бу мот 
„The Future“ (1992) со му зич ки те ну-
ме ри во не го, „The Future“, „Closing 
time“ и „Democracy“, тој вле зе во мо-
јот жи вот, та ка да се ре че со пес ни кои 

Кој е Ле нард Ко ен? 
Ле о нард Ко ен е чо век со мно гу ли ца, тво рец 
со мно гу спо соб но сти. Тој е принц на ли ри-
ка та со ка ме рен звук, умет ник со мо де рен 
ро ман ти чен став, мо ќен по ет кој трг ну ва од 
сво и те лич ни искус тва и рас по ло же ни ја, 
го во ри, ре ци ти ра и пее, су ге стив но и ин те-
ле кту ал но истен че но, за љу бо вта, при ја телс-
тво то, чув ство то на за ед ниш тво, са мо ти ја та 
и за гро зе но ста. Твр дам де ка отсе ко гаш бил 
по ет кој со му зи ка ја ожи ви по е зи ја та. Му зи-
чар кој со по е зи ја го об ла го ро ди ро ке нро лот. 
Автор и тво рец ко го ни кој не мо же ше да го 
ими ти ра. Ле нард Ко ен е ме ра за ра бо ти те 
ко га ста ну ва збор за рок-по е зи ја та. Бе ше 
скро мен, ти вок и пов ле чен. За се бе не раз-
мис лу ва ше ни ту ка ко за пи са тел и из ве ду вач 
ни ту на не што слич но. За не го да се би де 
чо век, бе ше мно гу по ви со ко чув ство, од се то 
тоа. Тој бе ше чо век што ја ба ра ше смис ла-
та на по сто е ње то и жи во тот во оп што. Ка ко 
„Бу ди стич ки Евре ин со Ису сов комп лекс“ и 
„Џи кан – ти ши на по ме ѓу две мис ли“ бе ше 
по сто јан истра жу вач на нај не до стап ни те 
да ма ри на на ши те ду ши. Але лу ја.
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Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Млад про фе сор до ктор, кој ја имал Ја по ни ја на длан ка, пред се дум 
го ди ни ре ша ва да се ис пра ви пред по и на ков пре диз вик во сво јот жи
вот и пре ку сво е то обра зо ва ние да им по мог не на мла ди те лу ѓе ток му 
во Ма ке до ни ја. Мах ди Ко сра ви од Иран сво е то зна е ње за ин фор ма
тич ки те на у ки го пре не су ва на сту ден ти те на охрид ски от уни вер зи тет 
„Св. Апо стол Пав ле“. По се тил мно гу ме ста во Ма ке до ни ја, а, ка ко што 
откри ва за „ Ре пуб ли ка“, најм но гу му се до па ѓа жи вот ни от стил на лу
ѓе то. Спо ред не го, Ма ке дон ци те се на род што знае ка ко да го жи вее 
жи во тот среќ но и, на ви сти на, знае ка ко да ус пее во не го

Ма ке до ни jа ме на у чи да  
одр жу вам ви стин ска 
рам но те жа ме ѓу ра бо та та 
и ужи ва ње то во жи во тот

СТРАНцИ ВО МАКЕДОНИјА

� Ко га прв пат дој до вте во Ма-
ке до ни ја?
КО СРА ВИ: Мо ја та пр ва по се та во 
Ма ке до ни ја бе ше во сеп тем ври 
2010 го ди на. Отка ко се здо бив 
со ти ту ла та про фе сор до ктор во 
ја по ни ја, имав ин терв ју на Уни-
вер зи те тот за ин фор ма тич ка 
на у ка и за тех но ло ги ја во Охрид. 

Тоа бе ше ам би ци о зен про ект, 
кој има ше цел да им по мог не 

на мла ди те лу ѓе во Ма ке до-
ни ја да го про мо ви ра ат сво јот 
жи вот пре ку ин фор ма тич ка та 
на у ка. 

По чув ству вав де ка мо жам да 
по мог нам за оваа на ви сти на 
важ на за да ча и го пот пи шав 
до го во рот, по што до па ту вав 
во Ма ке до ни ја. По мо е то при-
стиг ну ва ње во Ма ке до ни ја сѐ 
те че ше до бро и лес но. 

� До а ѓа те од зем ја со по и на-
ква кул ту ра и тра ди ци ја од 
Ма ке до ни ја. Ка ко ус пе а вте 
да се прис по со би те на жи во-
тот ов де?
КО СРА ВИ: Кул тур на та раз ли ка 
е, на ви сти на, го ле ма ме ѓу ов деш-
на та и таа во ја по ни ја, исто ка ко 
и ов деш на та и таа во Иран. Но, 
отка ко го при фа тив пре диз ви-
кот, тоа не бе ше те шко пра ша ње 
за ме не. Имав од лич на иде ја во 
сво јот ум сѐ со цел да им по мог-
нам на лу ѓе то, да ја за вр шам 
сво ја та за да ча за по до бру ва ње 
на истра жу ва ње то и на обра зов-
на та стру кту ра во Ма ке до ни ја.  
По ра ди го ле ми от ен ту зи ја зам 
имав го ле ма цел, ко ја мо жев до-
бро да ја ме на џи рам. Исто та ка, 
мо рам да по со чам де ка мо и те 
ко ле ги во Ма ке до ни ја и при ја те-
ли те ми по мог наа мно гу за да го 
по стиг нам тоа. Имав до бри при-
ја те ли со кои мо жев да сед нам 
и да спо де лам уба ви мо мен ти. 
 
� Да ли Ма ке дон ци те Ви по-
мог наа ко га има вте по тре ба 
за тоа?
КО СРА ВИ: Да, ми по мог наа мно-
гу за мно гу ра бо ти. 

� Кое е Ва ше то мис ле ње за Ма-
ке дон ци те?
КО СРА ВИ: Спо ред мо е то гле да-
ње на ра бо ти те Ма ке дон ци те се 
на род што знае ка ко да го жи вее 
жи во тот среќ но, без раз ли ка на 
мож но сти те што ги има око лу 

се бе. Ма ке дон ци те, на ви сти на, 
зна ат ка ко да би дат среќ ни и да 
ус пе ат во жи во тот. Жи во тот, на-
ви сти на, ста ну ва убав ко га не ги 
сле ди ме да леч ни те со ни шта за 
да ја до стиг не ме сре ќа та и ток му 
тоа е тоа што мно гу ми на зна ат 
ка ко да го по стиг нат. Имам ви-
де но мно гу лу ѓе во све тот што 
ра бо тат и за ра бо ту ва ат па ри, но 
не ги ко ри стат за за до волс тво 
и за сре ќа би деј ќи мис лат де ка 
па ри те тре ба да се ште дат за нај-
те шки те мо мен ти од жи во тот. 

Во Ма ке до ни ја лу ѓе то одр жу ва ат 
ви стин ска рам но те жа ме ѓу ра бо-
та та и ужи ва ње то во жи во тот. 
Тоа е уба ви на та, на чи нот на кој 
мис лат и гле да ат на жи во тот. 
 
� Кол ку има те сло бод но вре-
ме за да па ту ва те низ Ма ке-
до ни ја?
КО СРА ВИ: Во ака дем ски те кру-
го ви ние не ма ме мно гу сло бод но 
вре ме. На ви сти на има ме огра ни-
че но вре ме со огром ни об вр ски. 
Ка ко и да е, јас имам па ту ва но 
мно гу низ Ма ке до ни ја. Сум бил 
во Скоп је, Те то во, Го сти вар, Би-
то ла, Штип, Де бар и, се ка ко, во 
Охрид и во Стру га. 

� Кои, спо ред Вас, се нај  добри-
те ме ста за по се та во Ма ке до-
ни ја?
КО СРА ВИ: Лич но за ме не е мно-
гу убав па тот ме ѓу Де бар и Ма-
вро во. Таа при род на уба ви на е 

пре крас на.  Дру го ме сто во Ма-
ке до ни ја за кое мал ку ми на лу ѓе 
зна ат е во до па дот во Ро сту ше. 
Ло ци ран е ток му на пат ни от 
пра вец од Де бар до Ма вро во, 
на са мо 15 ми ну ти од Де бар. 
Исто та ка, тре ба да спо ме нам 
де ка ста ри от стил на ба ња та 
со топ ла во да во Де бар мо же 
да би де, на ви сти на, ин те рес на 
за ту ри сти те. Мно гу па ти сум 
бил и во Ко со вра сти. 

� Ви се до па ѓа ли хра на та ов де? 
Ма ке дон ски те ре цеп ти?
КО СРА ВИ: Пе че ни те пи пер ки 
со лук че се хра на та што ја са-
кам најм но гу во Ма ке до ни ја. 
Тој ре цепт е од ли чен и до бро 
на пра вен. 
  
� Ка ко про фе сор на Уни вер зи-
тет во Ма ке до ни ја, кое е Ва ше-
то мис ле ње, да ли сту ден ти те 
во Ма ке до ни ја се па мет ни и 
упор ни?
КО СРА ВИ: Сту ден ти те во Ма ке-
до ни ја има ат го лем та лент, но не 
се мно гу упор ни и тру до љу би ви. 

� Да ли Ви не до сти га Ва ша та 
род на зем ја? 
КО СРА ВИ: Всуш ност, ми не до-
сти га, род на та зем ја е род на зем-
ја на кра јот на кра и шта та. Имам 
пре крас но се мејс тво во Иран. Иа-
ко тие ја це нат мо ја та ам би ци ја и 
па ту ва ње то, ка ко и ра бо та та низ 
све тот, но по треб но им е мо е то 
при сус тво по крај нив. Прет ход но 
тие по сто ја но збо ру ваа за оваа 
по тре ба, но се га и јас, исто та ка, 
ја чув ству вам.

� Кои се Ва ши те пла но ви, ќе 
оста не те ли во Ма ке до ни ја?
КО СРА ВИ: Пред шест го ди ни 
ко га дој дов во Ма ке до ни ја имав 
сил но чув ство де ка мо ја та за-
да ча во Ма ке до ни ја е клуч на 
и мно гу по треб на за си сте мот. 
Ка ко и да е, по ве ќе го не мам 
тоа чув ство. Мис лам де ка ја 
за вр шив сво ја та ми си ја во Ма-
ке до ни ја и, мо же би, е вре ме 
да за ми нам. Мно гу ра бо ти се 
про ме ни ја отка ко дој дов ов де. 
Се се ќа вам де ка то гаш це ли от 
борд на уни вер зи те тот бев ме 
стран ци. Но де не ска има ме 
мно гу до бри ко ле ги од Ма ке-
до ни ја што го ме на џи ра ат уни-
вер зи те тот, обра зо ва ни е то и 
истра жу ва ње то. Ќе за ми нам во 
ид ни на, но би са кал да ги одр-
жам мо и те кон та кти со Ма ке-
до ни ја и со уни вер зи тет на кој 
ги по ми нав нај до бри те го ди ни 
од сво јот жи вот за да по мог нам 
да рас те и да се раз ви ва. Ко га 
при стиг нав на уни вер зи те тот 
тоа бе ше вто ра та го ди на од ос-
но ва ње то. Тоа, на ви сти на, беа 
не го ви те бе бе шки че ко ри, но 
де нес уни вер зи те тот има сту-
ден ти од втор и од трет цик лус 
сту дии и има на ви сти на ам би-
ци оз ни це ли пред се бе.  �
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Пет одлични 
зимски 
комбинации

АТРАКТИВНО
ТРЕНД 

Актуелните јакни од антилоп 
не само што изгледаат неве-
ројатно стилизирано, туку се 
идеални за многу студените 
денови, посебно ако ги комби-
нирате со ефектни џемпери, 
тексас и со кратки чизми.

Оваа зима може да комбини-
рате јакна од пердуви, горна 
тренерка, фармерки и патики.

Блогерката Тине Андреа ни по-
кажува дека е можно да се има 
добар деловен стил и покрај 
ниската температура. Преку 
панталоните и кошулата обле-
чете долг и топол џемпер. Што се 
однесува до обувките, тоа може 
да бидат кои било топли чизми. 
На пример, каубојки, кои имаат 
елегантна силуета. �

И додека топлината е главниот критериум 
по кој го стилизираме својот изглед, мора да 
признаеме дека посебно е важна естетиката. 
тоа се постигнува, пред сѐ, благодарение 
на облекувањето во слоеви. така може да се 
постигне многу модерен изглед, а притоа ќе 
бидете и затоплени

Кога треба да се облечеме за многу студените 
денови приоритет е да одбереме комбинации 
што ќе бидат топли и удобни. Ова најдобро 

го знаат луѓето што поголемиот дел од денот го 
минуваат надвор, на студено, поради професио-
налните обврски.

И додека топлината е главниот критериум по кој 
го стилизираме својот изглед, мора да признаеме 
дека посебно е важна естетиката. Тоа се постигну-
ва, пред сѐ, благодарение на облекувањето во 
слоеви. Така може да се постигне многу модерен 
изглед, а притоа ќе бидете и затоплени.

За среќа, пердувестите надувани јакни моментно 
се голем тренд и претставуваат идеално парче 
гардероба, кое ќе ви овозможи удобност и чувство 
на топлина, а вие ќе изгледате многу модерно. 
Во комбинација со омилениот џемпер, за кој е 
пожелно да има интересен дезен, фармерки и со 
практични додатоци, како што се капа и чизми.

Ако сакате софис-
тициран, а топол 
изглед тогаш обле-
чете бунда од крзно 
и ѕвонарки од тек-
сас. Се разбира, до-
брите чизми треба 
да бидат основа на 
вашиот изглед.
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Швајцарија не е голема земја, 
но е преполна со фасцинант-
ни податоци и факти за луѓе-

то што живеат во неа. Швајцарија е 
најцентралната и најнеутрална земја 
во Европа, единствена земја во која 
меѓу осум милиони луѓе се зборуваат 
четири јазици, има четири култури и 
23 дијалекти! Градовите цирих, Берн 

жители, областа на циришката метро-
пола е урбанизирана област од меѓуна-
родно значење со речиси два милиона 
жители. цирих е крстосница на желез-
нички, патен и на воздушен сообраќај. 
циришкиот аеродром и железничката 
станица се најголемите и најфреквент-
ни во земјата.

цирих е водечки глобален град и е 
еден од најголемите светски финан-
сиски центри. Градот е дом на голем 
број финансиски институции и бан-
карски гиганти. Исто така, многу од 
истражувачките и развојни центри се 
концентрирани во цирих, а ниските 
стапки на даноци ги привлекуваат 
странските компании да отвораат 
свои седишта таму. 

цирих е прогласен за град со највисок 
квалитет на живот во светот, исто како 
и за најздрав град во Европа. Ако сте од 
тие туристи што ја сакаат уметноста, 
овој град е вистинското место за вас.
Импозантен е бројот на музеи и на 
уметнички галерии, меѓу кои посебно 
се издвојуваат Националниот музеј на 
Швајцарија и Кунстхаус. Во цирих се 
наоѓа и најпознатиот театар во светот 
на германското говорно подрачје.

За полесно снаоѓање низ градот корис-
те го локалниот превоз, апликација-
та „Вемлин“ (Wemlin, iOS, Android) со 
чијашто помош ќе може многу лесно 
да се снајдете (прво симнете ги распо-
редите и мапите кога сте поврзани на 

интернет). Со еден билет можете да 
се возите во сите возила на јавниот 
превоз во цела држава. 

целиот град е симпатично централно-
европски среден, со шарени зградички 
со мали прозорчиња со обоени капаци. 
Кога шетате низ цирих, важно е да зна-
ете дека цените во рестораните и во 
кафулињата низ градот воопшто не 
се ниски. Кафе чини шест-пет франци, 
пиво осум-девет франци. Најевтино по 
„Мегдоналдс“ и „Бургер кинг“ е во ки-
неските ресторани. Порција со пилешко 
е 16 франци. Водата чини по 2,5 франци.

Како „метропола на искуствата“ ста-
ционирана покрај вода, во близина 
на Алпите, цирих е град со вистинска 
комбинација на атракции – музеи и 
галерии, но и бурен ноќен живот, ве-
ројатно најдобар во цела Швајцарија.

За авантуристите овој град нуди 
различни активности за рекреација, 
како посета и капење во езерото, 
но и планинарење и прошетки по 
околните планини.

Секој може да го посети цирих, кој е 
во срцето на Европа, па е достапен ако 
сакате да патувате со авион, воз, авто-
бус или со сопствено возило.

Агенциските аранжмани за три дена 
во цирих и во земјата на чоколада-
та чинат околу 350 евра. Во цената 
влегува патување со авион, хотелско 
сместување и организирано разгледу-
вање на градот со локален водач. Же-
лезничката станица, голем број цркви, 
близначките Гросмунстер, црквата 
„Фраумунстер“, црквата „Св. Петра“ 
со часовник со најголем пречник во 
Европа (поголем од „Биг-бен“) со преч-
ник од  8,64 метри, Саат-кулата е во 
сопственост на градот. Банхофштрас, 
па и цириршко Езеро. 

Посетете ја најбезбедната земја и најздравиот град во Европа

Во овој пакет ќе имате и можност за 
посета и на градот Луцерн и на фа-
бриката за чоколада „Линдит“. Во це-
ната на овој аранжман не е вклучена 
аеродромска такса, која чини 87 евра, 
но износот е променлив. 

Според податоците на транспорт и на 
врски за 2016 година, во согласност со 
реализација на авиосообраќајот, со 10,1 
процент, цирих спаѓа во групата најза-
стапени дестинации според бројот на 
патници за периодот јануари – ноември. 
Ако во овој период се решите да пату-
вате во оваа прекрасна земја треба да 
знаете дека британската организација 
„Холидеј травел вач“ за 2017 година 
ја стави Швајцарија прва на листата 
најбезбедни дестинации за патување. �

Цирих е прогласен за град 
со највисок квалитет на 
живот во светот, исто како 
и најздрав град во европа

и Женева се на листата од топ 10 гра-
дови со највисок квалитет на живот. 

Додека ние се бориме со снежните 
наноси, за оваа земја е интересен по-
датокот дека ако среде ноќ почне да 
паѓа многу снег, ќе ги затрупа улиците 
толку многу што никако нема да мо-
жете да поминете низ нив. Но, можете 
да се обложите дека сите улици ќе 
бидат исчистени до осум часот наутро.

цирих е најголемиот град во Швајца-
рија и е главен град на кантонот цирих. 
Лоциран е во централна Швајцарија 
на северозападниот крај од циришко 
Езеро. Додека општината има 380.500 

www.republika.mk46 петок, 13 јануари 2017 година www.republika.mk 47петок, 13 јануари 2017 година



м е ѓу мно гу број ни те апа-
ра ти ќе би дат прет-
ста ве ни огро мен број 

те ле ви зо ри, а еден од по ин-
те рес ни те што се изд во ју ва е 
но ви от тип пер со на ли зи ран 
те ле ви зор, кој ќе го прет ста-
ви ком па ни ја та „Сам сунг“. Тој 
ќе обез бе ди ТВ-сер ви си што 
ќе им ну дат пер со на ли зи ра ни 
со др жи ни на ко рис ни ци те врз 
ос но ва на нив на та скло ност кон 
одре де ни ТВ-со др жи ни.

На при мер, па мет ни от ТВ-
сер вис за спорт ќе обез бе ду ва 

ин фор ма ции за тоа ко га игра 
оми ле ни от тим на ко рис ни кот, 
на кои те ле ви зи ски ка на ли мо-
же да се гле да ат нат пре ва ри 
со ти мот, ка ко и ре зул та ти, па 
та ка ме сто да мо ра да пре ба-
ру ва по де се ти ци или сто ти ци 
ка на ли, си те де та ли ќе му се 
ну дат од ко рис нич ки от ин тер-
фејс за спорт, кој мо же це лос но 
да се прис по со би на не го ви те 
по тре би. Исто то ва жи за те ле-
ви зи ски те се рии или за бав ни 
про гра ми што ги сле дат ко рис-
ни ци те, а те ле ви зо рот ќе ги 
по тсе ту ва ко га се еми ту ва ат.

„ц-лаб“ не ги за бо ра вил ни ту 
де ца та. За нив под го тви апа-
рат че „таг плус“ со ка ме ра, кое 
мо же да се за ка чи на играч ка и 
да се по вр зе на ин тер нет. По-
тоа, де те то мо же да се по вр зе 
и да раз го ва ра со врс ни ци што 
ја има ат иста та играч ка.

Звуч НИк штО ЛЕб ДИ,  
тЕ ЛЕ вИ ЗОР штО ЗНаЕ штО  
Са ка тЕ Да гЛЕ Да тЕ
Го ле ми от са ем за еле ктро ни ка во Лас Ве гас (Consumers  
Electronics Show - CES), кој се одр жу ва од 5 до 9 ја ну а ри  
2017 го ди на, е на стан на кој го ле ми те, но и по мал ку поз на ти те 
ком па нии прет ста ву ва ат свои сме ли но ви те ти. Овој пат, на 
ју би леј ни от 50. ро ден ден, ќе би дат прет ста ве ни мно гу број ни 
па тен ти од ре чи си си те тех но ло шки гран ки, а на на ста нот ќе  
има че ти ри ил ја ди из ло жу ва чи

НОВa ТЕХ НО лО ГИ јА ВО 2017 ГО ДИ НА

Ин ку ба то рот „ц-лаб“ на 
„Сам сунг“ во 2017 го ди на ќе 
прет ста ви про из во ди, кои, 
мо же би, не ма да на пра ват ре-
во лу ци ја, но ќе по ка жат де ка 
ко реј ски от ги гант не пре ста-
ну ва да ино ви ра.

„С-скин“ и „лу ми ни“, на при-
мер, се про ду кти што ве ту ва ат 
де ка мо жат да по мог нат во тоа 
да има те по до бра ко жа на ли-
це то. „С-скин“ е, ве ро јат но, по-
би зар ни от од два та про из во да 
би деј ќи има ле пен ки со ми кро-
иг ли, кои тре ба да ја осве жат 
ва ша та ко жа, ка ко и кон цен-
три ра на ЛЕД-све тил ка што ги 
от стра ну ва дам ки те. Исто та ка, 
уре дот ќе мо же да се по вр зе со 
те ле фо нот на ко рис ни кот, па, 
спо ред вре мен ски те ус ло ви и 
ти пот на ко жа та, ќе му пред-
ла га коз ме тич ки пре па ра ти.

Ком па ни ја та „лГ“, пак, ќе 
прет ста ви без жи чен звуч-
ник што леб ди, кој ќе тре ба 
да ну ди звук со вр вен ква ли-
тет. Звуч ни ци те се ви ка ат 
„Пј 9“, а леб де ње то е овоз-
мо же но со сил ни еле ктро-
маг не ти сме сте ни во др жач, 
по ра ди што во оп што не се 
по треб ни каб ли. Ко га ба те-
ри ја та ќе поч не да се праз ни, 
звуч ни ци те авто мат ски се 
спо ју ва ат со др жа чот и поч-
ну ва ат без жич но пол не ње.

По втор но ќе би дат акту ел-
ни дро но ви те, па та ка ду ри 
39 ком па нии на Са е мот во 
Лас Ве гас ќе по ка жат но ви 
ле та ла, а ќе би де при ка жан 
и на пре док на по ле то на три-
ди мен зи о нал ни те пе ча та чи.

Ки не ски от ги гант „Тцл“ пот-
пи ша до го вор со „Блек бе ри“ 
за про из водс тво на па мет-
ни те ле фо ни, а на Са е мот во 
Ве гас ќе лан си ра ат два но ви 
па мет ни те ле фо на.

Ком па ни ја та „Хон да“, пак, во Лас Ве-
гас ќе го прет ста ви мо де лот „неу В“ 
(NeuV), кој е ди зај ни ран ка ко мал 
авто мо бил со ве штач ка ин те ле ген-
ци ја. Кон цеп тот е еле ктри чен, а авто-
мо би лот има ка ра кте ри сти чен ди зајн, 
кој изг ле да фу ту ри стич ки. Исто та ка, 
во зи ло то ќе би де на ме не то са мо за 
во зе ње во град ски ус ло ви би деј ќи има 
при лич но ма ли ди мен зии.

Се пак, мо же да се зак лу чи де ка со не-
го „Хон да“ са ка да по ка же и при ме ни 
дру ги тех но ло гии. Мо де лот е за мис лен 
ка ко авто ма ти зи ра но еле ктрич но во-
зи ло, што зна чи де ка ќе има одре де на 
до за на авто ном но во зе ње. Исто та ка, 
авто мо би лот е опре мен со ве штач ка 
ин те ли ген ци ја со емо ции, чи ја што цел 
е сопс тве ни кот на во зи ло то по до бро 
да се по вр зе со сво јот авто мо бил. 
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ДОЗВОЛЕТЕ МУ НА ВАшЕТО 
КУЧЕ ДА СПИЕ СО ВАС
Делењето на постелата со вашето 
милениче може да ви донесе многу 
придобивки. Ова се неколкуте 
причини зошто треба да му дозволите 
на вашето куче да спие со вас…

Може да ве смири
Познато е дека кучињата помагаат во 
борбата против анксиозност и депре-
сија. Доколку му дозволите на вашето 
куче да спие со вас, ќе доживеете зна-
чително намалување на стресот.

Ќе се чувствувате безбедни
Постои причина зошто луѓето спиеле 
со кучињата уште во антички времиња. 
Нема никаква врска дали чувате пит-
бул или малтешка пудла, самото фи-
зичко присуство на кучето ќе направи 
да се чувствувате побезбедни.

Ќе ви помогне да спиете подобро
Некои луѓе тврдат дека ритмичкото 
дишење, срцебиење и смирувачкото 
присуство на кучето се најдобриот лек 
за несоница и значително го подобру-
ваат квалитетот на сонот.

Ќе ја зацврсти вашата врска  
со миленикот
Спиењето во кревет со миленикот е 
пријатно и за кучето, кое не сака ништо 
друго, освен да биде постојано со вас.
 
Многу е удобно
Спиењето со вашиот вистински крзнен 
пријател е исто како да спиете до ра-
дијатор. Освен тоа, слободно можеме 
да кажеме дека кучињата се како ка-
дифени мечиња за возрасни. �

КАКО СЕ НЕГУВА 
БОжИКНОТО цВЕЌЕ?

ако сакате да ви биде уште потопло во овие студени 
денови, а за тоа да не платите повеќе, тогаш погледнете 
ги овие одлични совети, кои ќе ви понудат евтини, прак-
тични и ефикасни решенија. тие што се обиделе со овие 
методи тврдат дека топлината се зголемува како да 
вклучиле уште еден радијатор во просторијата

кога ќе прецвета, божикното цвеќе 
треба да го преместите во постудена 
просторија и да престанете да го 
полевате. По периодот на мирување, 
ова цвеќе ќе биде подготвено за новата 
сезона ако го негувате правилно

Додека цвета, треба да го чувате во прос-
торија на температура од 12 до 14 цел-
зиусови степени затоа што во потопла 
просторија брзо ќе прецвета.

Растението бара многу светло место, на 
пример на прозорецот, и влажен воздух, 
а тоа се однесува на простории со цен-
трално греење, каде што температурата 
е повисока. Кога ќе прецвета, односно 
кога ќе падне цветот, растението можете 
да го префрлите во малку постудена 
просторија. Најпогодната температура е 
од 10 до 12 степени. Тогаш престанувате 
да го полевате, па растението ќе ги от-
фрли лисјата, што значи ќе настапи ми-
рување. Растението треба да се пресади 
во април. Кога ќе почне да пушта нови 
гранчиња, полевајте го обилно и тоа 
секогаш со млака вода. Со оглед на тоа 
дека растението е во полн раст, треба 
да го потхранувате на секои 15 дена. �

Направете 
радијаторите да 
греат поефикасно

Совет број 1:   На ѕи-
дот зад радијаторот 
залепете каков било 
рефлектирачки ма-
теријал, како што е 
на пример алумини-
умската фолија за 
домаќинството или, 
пак, фолија за заштита на ветробранското стакло на автомоби-
лот од сонце. Така, радијаторот ќе престане да го загрева ѕидот, 
топлината нема да излегува надвор низ ѕидовите и ќе се одбива 
директно во собата.

Совет број 2:  Залепете алумини-
умска фолија на парче картон, 
така што сјајната страна на 
фолијата да биде однадвор, па 
ставете го картонот меѓу ѕидот 
и радијаторот. Секако, страната 
со фолијата треба да биде свр-
тена кон радијаторот. На овој 
начин топлината ќе се одбива 
од површината на фолијата и ќе 
се враќа во вашиот дом, место 
да се впива во ѕидовите.

Совет број 3: Затворете ги вра-
тите. Затворените врати не 
само што ќе го спречат возду-
хот да се движи низ другите 
соби, туку тоа ќе ви помогне 
и да ја одржувате топлината 
што сте ја создале во одредена 
просторија (без разлика дали 
од оган, радијатор или од не-
кое друго грејно тело).

Совет број 4: Постелете нешто на 
подот. Теписите не се само начин 
за додавање боја и стил во ваши-
от дом, туку тие играат значајна 
улога и во одржувањето на то-
плината на подот. Изберете тепих 
или черга што ви одговараат, па 
прстите на нозете, дефинитивно, 
ќе ви бидат благодарни.

Совет број 5: Преместете го 
мебелот. Настојувајте ваши-
от мебел да не се наоѓа пред 
некој голем прозорец со што 
би се спречувало влегувањето 
на сончева светлина во текот 
на денот. Исто така, внимавај-
те да не поставувате големи 
парчиња мебел во предниот 
дел на радијаторите, како што 
се креветот или софата, кои 
би ја апсорбирале топлината.
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П о пр ви от дел од под го то вки-
те што ги ми наа во Ма вро во 
и не кол ку те кон трол ни нат-

пре ва ри во Скоп је, се ле кто рот Ли но 
Чер вар за ми на за Фран ци ја со 19 
ра ко ме та ри. Не кол ку де на пред да 
трг нат на мун ди ја лот „Ре пуб ли ка“ 
раз го ва ра ше со се ле кто рот Чер вар, 
кој го во ри за под го то вки те, подм-
ла ду ва ње то на ти мот и за оче ку ва-
ња та од тур ни рот.

 Ка ко ми наа под го то вки те, 
кол ку сте за до вол ни од тоа 
што го по ка жаа ра ко ме та ри-
те и да ли не кој Ве из не на ди 
по зи тив но или не га тив но?
ЧЕР ВАР: За до во лен сум од тоа 
ка ко се од ви ваа под го то вки те. 
Мно гу на пор но ра бо тев ме, не-
ко гаш мо же би и со пре ви со ко 
тем по, но игра чи те ни ко гаш 
не се пов ле коа, ни ту се по жа-
ли ја. Мо рам да приз на ам де ка 
и мал ку ме из не на ди ја, се ка ко 

по зи тив но, и ма шки из др жаа. 
Тре ба да се пла ти це на та, тоа 
е мо јот од го вор за под го то вки-
те. Одиш во ре сто ран, до бро 
ќе се нај а деш и на крај ќе ја 
пла тиш сме тка та. За да дој деш 
до ус пех во спор тот, пр во тре-
ба да се пла ти це на та, па ду ри 
по тоа да се че ка ат ре зул та ти. 
Тоа е ра бо та та, под го то вки те, 
и фи зич ки и мен тал ни. Кол ку 
е ам би ци ја та по го ле ма, тол ку 
по го ле ма це на мо ра да пла тиш. 

Нај мал ку де се ти на де на 
ма ке дон ска та јав ност ќе 
ги бо дри ра ко ме та ри те кои 
на Свет ско то пр венс тво во 
Фран ци ја ќе го бра нат 
на ци о нал ни от дрес и пр во 
ќе се оби дат да ја ми нат 
гру па та Б

Ако не го оста ви ме ср це то  
на те рен, не ма да  
има ре зул тат

спОРТ интерВjулИ НО ЧЕР ВАР, 
СЕ ЛЕ КТОР НА МА КЕ ДОН СКА ТА РА КО МЕТ НА РЕП РЕ ЗЕН ТА цИ јА

Разговараше | Горан Зивчевски
Фото | Александар Ивановски

елиТ плАЗА - Хотел и бизнис центар скопје

Нова приказна во градот
модерен и луксузен 

хотел со 4 ѕвезди
Лоциран позади 

Универзалната сала 
во Скопје

елиТ плАЗА  
Хотел и Бизнис Центар – Скопје

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

на 5 нивоа во склоп на самиот хотел

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

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

послужена во елитен ресторан

www.eliteplaza.mk
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Ако тие во не кој мо мент ми се 
жа ле ле, јас им ве лев де ка ако 
оди ме во Фран ци ја да се ше та ме 
и да ужи ва ме, тоа е дру га ра-
бо та, но ако мис ли ме да оди ме 
за бор ба, за сил ни нат пре ва ри 
по ме ѓу две др жа ви, то гаш мо ра 
да ра бо ти ме.

 Иа ко си те тре не ри ве лат де ка 
тре ба да се кон цен три ра ме на 
на ша та игра, си гур но ве ќе ги 
има те ана ли зи ра но про тив-
ни ци те од гру па та. Ка ко ги 
оце ну ва те шан си те на Ма ке-
до ни ја на овој мун ди јал?
ЧЕР ВАР: Мо ра да сфа ти ме де ка 
се га вле гу ва ме во еден нов цик-
лус и еден до бар тим не се гра ди 
за еден ме сец или со ед ни под-
го то вки. Тоа е заб лу да. Не сум од 
оние тре не ри што ве ту ва ат сѐ 
и се што и на кра јот раз о ча ра ат. 
јас са кам да би дам искрен и за-
тоа ќе ка жам де ка се ко гаш сум 
гла ден за ус пех, иа ко по се дум 
го ди ни по втор но се по ја ву вам 
со ре пре зен та ци ја.

Све сен сум де ка не сме Фран ци ја 
или не ко ја ра ко мет на ве ле си-
ла, но знам де ка Ма ке дон ци те 
мно гу го са ка ат ра ко ме тот. Ма-
ке до ни ја, мо же би, е единс тве-
на та зем ја ка де што ра ко ме тот 
е оми лен спорт. Се га, ка ко ед на 
од најм ла ди те ре пре зен та ции, 
она што би са кал пред сѐ е да 
ги на пра ви ме гле да чи те во Ма-
ке до ни ја за до вол ни со на ши от 
на стап. Без раз ли ка да ли ќе по-
бе ди ме или за гу би ме, би са кал 
гле да чи те да би дат за до вол ни 
ако на ши те игра чи ка ко ви-
стин ски Ма ке дон ци се бо рат и 
да ва ат сѐ од се бе, да не се пре-
да ва ат пред вре ме. Тоа мис лам 
де ка си те Ма ке дон ци са ка ат да 
го ви дат. Да би дат гор ди со ра-
ко ме та ри те што ќе игра ат во 
на ци о нал ни от дрес.

 Што мис ли те де ка е не оп-
ход но и што ба ра те од ра ко-
ме та ри те за да има ат до бар 
на стап и да ос тва рат ус пех во 
Фран ци ја?
ЧЕР ВАР: јас чув ству вам го ле ма 
од го вор ност и мис лам де ка и 
игра чи те тре ба да го чув ству-
ва ат исто то. Чест и при ви ле ги ја 
е да се но си ма ке дон ски от дрес 
и да се прет ста ву ва ат си те гра-
ѓа ни те на Ма ке до ни ја. Ако не го 

оста ви ме ср це то на те рен, не ма 
да има ре зул тат. Сѐ уште не сум 
про чи тал де ка не кој со про ше-
тка и без бор ба ус пе ал да стиг не 
до вр вот. Тоа ни ко гаш не сум го 
слуш нал.

Ра бо там на тоа на те ре нот да 
изг ле да ме ка ко ма ке дон ски тим. 
Ко га еден играч е дел од ма ке-
дон ска та ре пре зен та ци ја, на 
пр во ме сто е др жа ва та, ти мот, 
а по тоа тој ка ко играч. Тој пре-
ста ну ва да би де ин ди ви ду а лец 
и на пр во ме сто ја ста ва еки па та.

Не би са кал да ги оп то ва ру вам 
со ре зул тат иа ко знам де ка си те 
лу ѓе го ба ра ат тоа, но мис лам 
де ка тоа не би би ло му дро. Ако 
тие да дат сѐ од се бе на те ре нот и 
изг ле да ат ком пакт но ка ко тим, 
јас ќе би дам за до во лен. Тоа е 
нај важ но.

 Го наг ла су ва те тим ски от дух 
ка ко ва жен фа ктор за ус пех. 
Ка ква е ат мо сфе ра та во ти-
мот се га?
ЧЕР ВАР: По зи тив на, ме ѓу тоа 
ко ле ктив ни от дух се ко гаш мо-
же да се по до бру ва. Игра чи те се 
хо мо ге ни зи ра ат ко га е по те шко, 
а се га е те шко. Но зе те се твр ди, 
не кои се из мо ре ни од се зо на та, 
се под го тву ва ме за пат. Пр ви от 
про тив ник е Ту нис, а зна е ме де-
ка имав ме не при јат но искус тво 
со нив, и тоа се си ту а ци и те во 
кои игра чи те би тре ба ло да се 
со ли да ри зи ра ат еден со друг и 
да би дат по сил ни ка ко тим. Ти-
мот е си лен кол ку што е сил на 
не го ва та најс ла ба ал ка.

 Не кол ку па ти спом на вте де ка 
не ма прем но гу игра чи на рас-
по ла га ње за из бор на ти мот. 
На ко ја по зи ци ја би са ка ле да 
има те по го лем из бор?
ЧЕР ВАР: Се ко ја на ша по бе да е 
важ на на ме ѓу на ро ден план за-
тоа што ние мо ра ме да би де ме 
свес ни де ка има ме два ми ли о на 
лу ѓе, па со тоа си гур но де ка има-
ме мно гу по мал ку игра чи од ед на 
Фран ци ја, Пол ска и од дру ги те 
ве ле си ли. Ние мо ра да приз на е ме 
де ка има ме те шко тии во из бо-
рот и де ка се лек ци ја та се ко гаш 
е по до бра ко га има по го лем из-
бор. Кол ку е по ма ла тол ку по ве ќе 
тре ба да се бо риш и да упра ву ваш 
со она што го имаш.

Мис лам де ка сме мал ку де фи-
ци тар ни на по зи ци ја та де сен 
бек. Всуш ност, во све тот и она ка 
има мно гу мал ку ле ву ча ри, но 
кај нас изг ле да ка ко да ги има 
уште по мал ку. Та ка што че ка ме 
Вел ков ски мал ку да по рас не и 
да има ме на таа по зи ци ја оп ци ја 
пулс за тоа што Ки ре е Ки ре, тој 
е не за мен лив, но еден ден и тој 
не ма да игра. Мо же би ќе би де 
тре нер или не што дру го, се ка-
ко има уште нат пре ва ри пред 
не го, но мо ра по ле ка да ба ра ме 
игра чи. јас, се пак, сум оп ти мист 
и мо рам да ка жам де ка сле ди ме 
не кол ку ле ву ча ри во Ма ке до ни-
ја и си гур но ќе им обр не ме уште 
по го ле мо вни ма ние на тие што 
ве ќе се впи ша ни во на ши от по-
пис на игра чи.

 Из ми на ти те ме се ци ка ко ед на 
од оп ци и те за за си лу ва ње на 
ре пре зен та ци ја та се спом ну ва-
ше на ту ра ли зи ра ње стран ски 
играч. Кои ква ли те ти би ги ба-
ра ле во еден играч до кол ку се 
од лу чи те за та ков по тег?
ЧЕР ВАР: Пр во мо ра да сме та ме 
на на ши те игра чи, но ква ли те-
тен чо век и ква ли те тен играч е 
се ко гаш во мо да. Ед на ин ди ви дуа 
и да не се за ни ма ва со спорт, ако 
е ква ли тет на и до бра во сво ја та 
ра бо та, се ко гаш е плус. Но, пред 
сѐ, тре ба да ги по чи ту ва си те ма-
ке дон ски гра ѓа ни, ка ко и си те 
мал цинс тва што жи ве ат ту ка.

Мис лам де ка ко га би се од лу чи ле 
за та ков по тег, тоа би би ло еден 
до два игра чи ма кси мум, но да се 
мла ди за да мо же ме да ги ко ри-
сти ме по ве ќе го ди ни. Не би би ло 
до вол но да оди гра са мо не кол ку 
нат пре ва ри за нас. За тоа тре ба да 
се ана ли зи ра ка ков е игра чот и 
кои се не го ви те ква ли те ти, ка ко 
што ра бо тат ска у ти те, на при мер, 
во НБА, но и во дру ги спор то ви 
низ све тот. Тие го сле дат чо ве кот 
и го про це ну ва ат не го во то од не-
су ва ње не са мо на те ре нот, ту ку 
и над вор од не го. Би тре ба ло тој 
да би де при мер за мла ди те, но 
и играч што ќе да де не што по-
ве ќе, ква ли тет плус, со што ќе 
им по мог не и на со и гра чи те и на 
на ши те мла ди игра чи.

 Подм ла ду ва ње то на ре пре-
зен та ци ја та е не што на што 
ве ќе се ра бо ти, а до бар дел од 
пом ла ди те ра ко ме та ри со кои 
ра бо ти те во Ме та лург Ве по-
со чи ја ка ко еден од клуч ни те 
фа кто ри за нив ни от раз вој. 
Кол кав е нив ни от по тен ци јал 
и да ли во ид ни на мо же да би-
дат но си те ли на игра та на ма-
ке дон ска та ре пре зен та ци ја?
ЧЕР ВАР: Буд но сле дам сѐ што 
се слу чу ва во ра ко ме тот во Ма-
ке до ни ја, ка ко и во пом ла ди те 
ка те го рии, а сум тре нер и на 
Ме та лург. Во овој мо мент во 
Ли га та на шам пи о ни Ме та лург 
е најм ла да та еки па во Евро па, а 
мла дин ци те се пла си раа на мун-
ди ја лот во Ал жир. Мис лам де ка 
тоа е нај до бар до каз де ка сме ра-
бо те ле во ви стин ски пра вец. Тоа 
бе ше пла нот од са ми от по че ток 
ко га дој дов во клу бот, по ве ќе да 
ра бо ти ме со на ши те де ца и по-
ве ќе да ве ру ва ме во нив.

Во ре пре зен та ци ја та вле гоа на 
го ле ма вра та Та ле ски и Не лов-
ски, а чу ка ат на вра та та и Вел-
ков ски и То мов ски, зна чи ние 
се га го оди ме тој пат. Мо рам да 
ка жам де ка Ме та лург ги пот тик-
на и дру ги те клу бо ви да ра бо тат 
по ве ќе на мла ди те игра чи, што 
ми е осо бе но дра го.

 Буд но ги сле ди те мла ди те 
ра ко ме та ри во до маш но то 
пр венс тво, а со Ме та лург 
го сту ва те кај си те ти мо ви 
во зем ја ва. 

Ка кво е Ва ше то мис ле ње за 
со стој ба та во ма ке дон ски от 
ра ко мет?
ЧЕР ВАР: јас ни ту еден клуб не 
го чув ству вам ка ко про тив ник во 
Ма ке до ни ја, ги чув ству вам ка ко 
на ши. Имам по чит кон брен дот 
Вар дар, ту ка и е Ра бот ник, кој 
поч ну ва да ра бо ти по а ктив но, 
Охрид исто та ка, и за до волс тво 
ми е што го гле дам тоа.

До бро е тоа што си те со сво ја та 
про гра ма це ли ме кон тоа ма ке-
дон ски от ра ко мет да би де што 
по до бар. Ние сме пре ма ла зем ја 
за да се дво и ме и мис лам де ка 
спор тот пра ќа по ра ка, ду ри и по-
ли тич ка, за тоа што спор тот има 
ед на при ви ле ги ја ко ја ја не ма 
ни кој друг. Тој ја раз ви ва за ед-
ни ца та и пот тик ну ва со ра бо тка 
ме ѓу лу ѓе то. Што е нај важ но, не 
пра ви раз ли ка ме ѓу лу ѓе то, не 
ги де ли лу ѓе то, а ток му тоа е 
по треб но да ги учи ме мла ди те.

 Во ед но Ва ше ин терв ју спом-
на вте де ка не о дам на сте би-
ле во Ис ланд, ка де што сте 
се за поз на ле со нив ни от си-
стем на спорт ски ака де мии и 
раз ви ва ње мла ди спор ти сти. 
Мис ли те ли де ка на не кој на-
чин мо же ме да го прес ли ка ме 
нив ни от ус пех на ЕП во фуд-
бал и да ос тва ри ме ре зул тат 
во Фран ци ја?
ЧЕР ВАР: Од се кој тим тре ба да 
се зе ме не што, од се ко го мо же да 
се на у чи не што. До бри от тре нер 
се ко гаш гле да да на у чи не што, 
се оби ду ва да ги зе ме нај до бри-
те ра бо ти од се ка де од ка де што 
мо же. Мис лам де ка мо ра ме да ги 
зе ме ме ква ли тет ни те ра бо ти, 
но, се пак, во на ша та игра да се 
ви ди и не што ма ке дон ско, мо ра 
да има еден ма ке дон ски пе чат.

За во ид ни на да би де ме уште 
по до бри, би са кал да истак нам 
де ка е важ но да ни се пру жат 
ус ло ви за ра бо та. Еки па та што 
го др жи при ма тот во раз во јот на 
ра ко ме тот во Ма ке до ни ја, Ме та-
лург, ра бо ти во ка та стро фал ни 
ус ло ви. Ни кој не 
ни пру жил 

ра ка за да ни по мог не. Не ба ра ме 
ние не знам што. јас мо рам да се 
бо рам за на ши те та лен ти и не об-
ви ну вам ни ко го, ту ку са мо ба рам 
по мош и да ни се да де мож ност да 
ра бо ти ме во со од вет ни ус ло ви за-
тоа што има мно гу мла дин ци од 
кои мо же да се на пра ват до бри ра-
ко ме та ри. И не са мо тоа, би са кал 
да има ме по до бри ус ло ви за да не 
ги учи ме са мо ра ко мет ни ве шти ни. 
Тоа не е до вол но за да на пра ви ме 
го лем играч. Мо ра да ги по ду чу ва ме 
де ца та и пред тре нин гот.

Со свои очи во Евро па сум ви дел 
при ме ри во кои во са ла та ка де што 
тре ни ра ат игра чи те има ат че ти ри 
учил ни ци и пред тре нин гот има ат 
ча со ви, без раз ли ка што исто то го 
пра ват и на учи ли ште. Та му до а-
ѓа ква ли те тен про фе сор кој ги учи 
раз ни пред ме ти. Зна чи, ние тре ба 
да ги раз ви е ме тие де ца не са мо да 
би дат до бри игра чи, ту ку и ква ли-
тет ни лич но сти. Не е до вол но да им 
фр ли ме ед на топ ка и да ви ка ме по 
нив, и тол ку. Мо ра да се ана ли зи-
ра ат со нив раз ни те ми, не што што 
јас ве ќе го пра вам, и да се изв ле че 
ед на по у ка, да се раз ви јат кај нив 
до бри на та и по чи ту ва ње то. 

спОРТ интерВjулИ НО ЧЕР ВАР
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�  13 јануари 1785 година
 Џон Вол тер во Лон дон го об ја вил 

пр ви от број на „Тајмс“. 

�  14 јануари 1914 година
 Хенри Форд, кра лот на аме ри-

кан ска та авто мо бил ска ин ду с-
три ја, ја пу шти во ра бо та пр ва та 
бе скрај на про из вод на лен та, 
пре сврт ни ца ко ја ќе го за бр за 
про из водс тво то на авто мо би ли 
и ќе ја на ма ли нив на та це на.

�  14 јануари 1860 година
 Во При леп е ро ден Ата нас Ба дев, 

композитор, хор ски и музички те-
оретичар и пе да гог, еден од пр ви-
те про фе си о нал но шко лу ва ни ма-
ке дон ски ком по зи то ри. По себ но 
е зна чај на ра бо та та на Ба дев врз 
про у чу ва ње то на ма ке дон ски от 
му зич ки фолк лор. Ба дев е еден 
од пр ви те те о ре ти ча ри што има ат 
ука жа но на по сто е ње то сло же ни, 
аси ме трич ни ме трич ки гру па ции 
во ма ке дон ска та на род на му зи-
ка. По чи нал во Ќу стен дил на 21 
сеп тем ври 1908 го ди на, ка де што 
ра бо тел отка ко бил пре ме стен 
од Солунската гимназија (1896) 
по бун тот на уче ни ци те.

�  15 јануари 1945 година
 Во Велес без јав но су де ње би-

ле стре ла ни 53 за тво ре ни ци од 
ве леш ки от за твор, ли ца за кои 
има ло сом не ва ње де ка би ле оз-
лог ла се ни про тив ни ци на НОБ. 
Без за о кру же на истраж на по стап-
ка и без јав но су де ње би ле груп но 
стре ла ни и ма са кри ра ни, а по тоа 
и за ко па ни во за ед нич ка гроб ни-
ца ко ја би ла откри е на по пе де сет 
го ди ни. Ова прет ста ву ва нај го лем 
масакр врз ци ви ли из вр шен од 
ОЗНА во ос ло бо де на Ма ке до ни ја.

�  15 јануари 1945 година
 Во Скопје поч на двод нев на Пр ва 

зем ска кон фе рен ци ја на ве те ри-
нар ни те ле ка ри во Ма ке до ни ја. 
Фор ми ра ни се пр ви те ве те ри нар-
ни ста ни ци, со што беа удре ни те-
ме ли те на ве те ри нар на та служ ба 
во Ма ке до ни ја.

�  15 јануари 1992 година
 Владата на Р. Бугарија ја приз на Р. 

Македонија за су ве ре на и не за вис-
на др жа ва. Бу га ри ја бе ше пр ва та 
зем ја што ја приз на Р. Македонија.

ВремеПлоВ

д В О г л е д

ЗА ЕВ НЕ ДОЈ ДЕ НА РО ЧИ шТЕ ПО РА ДИ  
СРЕД БА СО КА МИН НА ДР ВА

Зо ран За ев по ба ра од ло жу ва ње на 
де неш но то ро чи ште за слу ча јот 
„По ткуп“ по ра ди тоа што имал 

не од лож на сред ба со ка мин на др ва, 
со оп шти ја Зо ран За ев и не го ви от тим 
ад во ка ти. 

По 17-те од ло жу ва ња по ра ди сред-
би на За ев со пор ти ри, шо фе ри и со 
ка фе-ку ва ри на стран ски ам ба са ди, 
де неш но то од ло жу ва ње е пр во по-
ра ди сред ба со греј но те ло.

� „ли де рот Зо ран За ев на опо зи ци-
ја та што е зна чи, де нес за го ле ма 
жал не мо же ше да дој де на су де ње 
би деј ќи има ше не од лож на сред ба 
со ка мин од ти пот на др ва, кој што, 
ка ко што зна е ме, зна чи со го ру ва и 
грее со по мош на оган, што е ога-
нот на сло бо да та и олим пи ја да та“, 
со оп шти Зо ран За ев.

� „Оваа не од лож на сред ба бе ше за-
ка жа на за тоа што не ли е по ла рен 
студ и мно гу е лад но, па ка ми нот на 
др ва по ба ра сред ба со Зо ран За ев 
да по раз го ва ра ат за сту дот и да се 
по ну де да би де од не ка ква ко рист“, 
до да де За ев.

Ка ми нот на др ва бил на мон ти ран 
во до мот на За е ви, ка де што и ќе се 
одр жи сред ба та.

� „Со ка ми но оче ку вам За ев да раз-
го ва ра за мно гу те ми, ка ко, на при-
мер, да ли мо же да се ча де вирш ла 
на ка мин за да е по вкус на, па чо ра-
пи кол ку ви со ко над ка ми но мо же 

Кромиди Запад
*** Целта на „двоглед“ е да се сврти вниманието на 

одредени појави во општеството. Секоја сличност со 
вистинските луѓе и институции е случајна.

да се ста ват за да се ису шат, а да не 
се на пра ве кор ка и да се со кр шат 
пос ле, па чу шки да ли мо же да се 
пе чат на ка мин и дру ги важ ни др-
жав нич ки ра бо ти“, ве ли по ра неш ни-
от стру мич ки гра до на чал ник.

Су дот ѝ го пре зен ти ра ше на јав но ста 
и сте но гра мот од из ја ва та на За ев со 
ко ја ба ра од ло жу ва ње на ро чи ште то 
за друг пат:

� „јас су ди јо по што ва на, што сте 
зна чи јас сум Зо ран За ев, ли дер на 
опо зи ци ја та и са кам да се со о чам 
со прав да та, ама што да пра вам, 
ан га жи ран и ба ран чо век сум. Ете 
де нес та мам си ре ков ќе дој дам и 
ќе го об јас нам слу ча јо „По ткуп“, ама 
од ра бот ни об вр ски не мо жам да 
стиг нам. Ка ми но на др ва ми се ја ве 
и ми ре че аман-за ман Зо ран мо рам 
да те ви дам да по раз го ва ра ме за 
не што важ но се га во сту до. Е ко га 
му ре ков јас, ка ми ну да се ви деј ме, 
оти на суд тре ба да одам, ти за студ 
ја за суд, по ше гу вав се со ка ми но. 
Ама тој не раз би ре ша ла и ми ве ли 
Епа Зо ки, ко га си на суд, зна чи ме 
пи ту ва ка ми но и ја му ка жав де ка 
сум во два нај се. Еми во два нај се и 
пет оба вез но да се ви деј ме! ми ре че 
ка ми но и шо да пра ам са, не е да му 
отка же чо век, се пак се ра бо ти за 
ка мин на др ва кој шо грее и да ва 
жи вот во все ле на та и сло бо да та 
ога нот што е зна чи по тек ну ва од 
ка мин ка ко што зна е ме и сон це то е 
на ста на ло од ка мин, од нос но все ле-
на та е еден го лем ка мин, а сон це то 

неј зин оган, па јас ка ко Про ме теј 
што го укра де ог но и са кав ме за тоа 
да го ур не ме со Ша ре на та ре во лу-
ци ја не сме ам не кој да го укра де 
ог но и мо рав да го чу вам и за тоа не 
мо жам де нес да би дам на су де ње“, 
из ја вил За ев пред су дот.

На ова ба ра ње на За ев су дот по ка жал 
го ле мо раз би ра ње и го за ка жал на-
ред но то ро чи ште на да тум „здрав је, 
ќе се чу е ме и ќе се до го во ри ме“, ка ко 
што стои во за пис ни кот.

За ев из ја ви де ка ова е уште ед но пре-
крас но од ва жу ва ње на су дот кој е 
вмров ски и тен ден ци оз но са ка да му 
ште ти, од нос но де ка е го лем че кор 
ко га су дот ќе по ка же раз би ра ње за 
бор ци те за прав да ка ко За ев кои не се 
со о чу ва ат со прав да та не по сво ја ви на, 
ту ку од об је ктив ни при чи ни. За ев ве ти 
де ка ко га ќе се ос ло бо ди од об вр ски, 
ќе се ја ви кај су ди ја та „да пи јат ед на 
ма сти ка и са ла тка“, ка ко што ре че, при 
што ќе се до го во рат ко га ќе се одр жи 
на ред но то ро чи ште „здрав је бо же, са-
мо да сме жи ви и здра ви“.

Вед наш по тоа вле зе во сво јот „мер-
це дес“ и за ми на на сред ба со ка ми-
нот. Де та ли од сред ба та ќе би дат 
со оп ште ни по доц на. Она што е си-
гур но е де ка слу ча јот на крај ќе би де 
пе пел.  �
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За пире од зеленчук ќе ви треба:
# половина тиквичка
# 1 морков
# 2 цветчиња брокула

За полнењето ќе ни треба:
# 250 гр бело брашно
# ½ кесичка сув квасец
# 50 мл млеко
# 25 гр путер
# ½ лажичка шеќер
# 1 лажичка сол
# Пире од зеленчукот

За пица фил ќе ви треба:
# 2 лажици доматно пире
# 75 гр шунка
# 100 гр кашкавал
# по желба оригано

За премачкување ќе ви треба:
1 јајце, прстофат сол, малку сусам

# Зеленчукот исечкајте го на 
мали парчиња и сварете го 
во малку вода. Потоа испаси-
рајте го за да направите пире. 
Ако во пирето има повеќе 
течност, исцедете ја.

# Ставете ги путерот и квасе-
цот во млакото млеко и изме-
шајте ги да се растопат.

# За подготовка на тестото, 
ставете ги во садот пире-
то, растопениот квасец и 
дел од брашното. Мешајте 
и постепено додавајте го 
брашното за да добиете 
меко тесто. Ако пирето е 
потечно, може да ви треба 
повеќе брашно. Покријте 
го со пластична фолија и со 
крпа и оставете го да стасу-
ва околу половина час.

# Стасаното тесто премесете 
го и расукајте го во правоа-
голник широк колку што е 

тавата за печење. Премач-
кајте го со доматното пире, 
изрендајте кашкавал, ставете 
ја шунката исечена на мали 
парчиња и наросете оригано. 
Потоа свиткајте ролат и пре-
фрлете го на тавата.

# Ролатот длабоко засечете 
го со остар нож, на секои 
три-четири сантиметри.

# Изматете го јајцето со малку 
сол и премачкајте го ролатот, 
па наросете сусам.

# Оставете го ролатот да 
постои десетина минути, 
па ставете го во загреана 
рерна на 220 степени. По пет 
минути намалете ја темпе-
ратурата на 200 степени и 
печете додека не порумени, 
околу 20 минути.

# Оставете го малку да се из-
лади, па потоа исечете го и 
сервирајте!

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:

Пица-ролат со 
зеленчук
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БОЛКАТА

со помош на БИЛКА

Здравје од природата...

Осумдеценискиот нераскинлив 
дијалог со природата, „Алкалоид“ 

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

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

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

од палетата се вклопуваат и во 
концептот кој вклучува безбедно 

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

препорачуваат геловите со невен, 
жолт кантарион и гавез.

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

HERBAL палетата ги содржи 
следниве производи: 

Капки: 

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

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

Капсули:

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

Гелови: 

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

Сируп:

Примулин сируп - помага во 
олеснување на искашлувањето.

Креми и масла:

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