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Изборниот инженеринг 
спроведен од СДСМ и од 
неговите пријатели од 

надвор беше сериозен обид 
да се изигра волјата на наро-
дот, но, за среќа, креаторите 
на сценариото не успеаја да 
ѝ донесат чиста позиција на 
опозицијата во операцијата за 
киднапирање на власта. Но, и 
по неуспехот да го купат Теар-
це, јасно беше дека ништо нема 
да ги натера да се откажат од 
конечната цел. 

Сите опструкции што ѝ се 
прават на ВМРО-ДПМНЕ при 
обидот да формира стабилна 
влада не се ништо друго, освен 
продолжение на претходно-
то сценарио за поставување 
квислиншка власт од страна 
на Сорос и на остатоците од 
администрацијата на Обама во 
Македонија. Да се потсетиме, 
откако не успеа обидот да се 
наместат резултатите од из-
борите, се обидоа да го намес-
тат прегласувањето во Теарце. 
Кога и тоа не успеа, во Тирана 
се измисли некаква платфор-
ма за унапредување на албан-
ските права, која се користи за 
нови уцени и за нови отстап-
ки на Македонците. Мини-
рањето на преговорите меѓу 
ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ во после-
ден момент е само уште една 
диверзија извршена со помош 
на надворешните пријатели на 

Заев. Веднаш потоа повторно 
се активираа амбасадорите на 
САД и на Британија со „препо-
раки“ како да се формирала 
влада.

Но, при делењето „совети“ 
амбасaдорите Бејли и Гарет 
изоставија да кажат дали из-
несуваат свои лични ставови 
или пренесуваат официјални 
пораки на државите што ги 
претставуваат? Ако изјавите 
не се координирани со земјите 
од каде што доаѓаат тоа значи 
дека дејствуваат на своја рака 
и контра официјалната поли-
тика на Лондон и на Вашинг-
тон. Во спротивно, ќе мора да 
констатираме дека Доналд 
Трамп и Тереза Меј ја лажеа 
светската јавност кога пред не-
колку дена најавија дека САД 
и Велика Британија во иднина 
нема да се мешаат во внатреш-
ните работи на други земји и 
нема да уриваат влади што не 
им се по ќеф. Би било добро да 
добиеме конкретен одговор од 
двајцата амбасадори, но и од 
официјалните лица во Лондон 
и во Вашингтон. Во меѓувре-
ме, само американската амба-
сада во Скопје кусо се огласи 
со соопштение дека „немаат 
ништо повеќе да додадат на 
тоа што веќе го кажале“. Овој 
одговор не остава простор за 
никаков друг заклучок, освен 
дека Бејли тера нечија агенда, 

која, сепак, не е во согласност 
со политиката на официјален 
Вашингтон.
   
Додека Сорос и чадорчињата 
очајно се обидуваат да му обез-
бедат мнозинство за влада на 
Заев, опозициските медиумски 
гласноговорници подготвува-
ат терен во јавноста за некаква 
широка коалициска влада. Ста-
нува збор за опасно решение, 
кое е и тоа како посакувано од 
меѓународната заедница, а сѐ 
со единствена цел – промена 
на името на државата, кое ќе 
го изврши токму оваа широка 
влада. Планираат решението 
за името да не се стави на ре-
ферендум (!), а одговорноста 
ќе треба да ја преземат сите 
политички партии што учест-
вуваат во широката влада. Ед-
ноставно, што ќе му надробат 
на народот, тоа ќе срка. 

Со ваквото решение не се 
согласува само ВМРО-ДПМНЕ, 
која, според презентираните 
ставови, не прифаќа широка 
коалиција, а во однос на евен-
туално решение за името бара 
референдумско изјаснување 
на граѓаните. 

Во вакви околности и во усло-
ви кога ВМРО-ДПМНЕ има само 
51 пратеник, (а не 61 колку 
што ѝ требаа за самостојно да 
формира стабилна влада) до-

сегашната владејачка партија, 
која во ситуацијата е единстве-
на што ги застапува македон-
ските национални интереси, 
наспроти петте партии што ги 
застапуваат интересите на ал-
банската заедница во Македо-
нија, има три можни решенија: 

Да продолжи да преговара за 
влада со ДУИ, која и во случај да 
се формира ќе биде нестабилна 
и нема да може да функционира 
нормално. За да се случи тоа 
ќе мора да се направат големи 
отстапки, а, во меѓувреме, СДСМ 
максимално ќе го искористи 
моментот за продолжување на 
кризата, на штета на граѓаните 
и на државата.   

Да ги цементира ставовите 
по цена да оди во опозиција. 
Со тоа ВМРО-ДПМНЕ ќе ја зго-

леми популарноста кај маке-
донските граѓани како един-
ствена партија што ги штити 
националните интереси и ќе 
си обезбеди сигурни најмалку 
десет нови години владеење.  
Но, со таков став во моментов, 
реално, само ќе му помогне на 
СДСМ да го реализира сцена-
риото за раскрчмување на 
државата. При евентуално 
сценарио СДСМ да успее да 
формира влада прифаќајќи 
албанизација на Македонија, 
мора да се има предвид дека 
тоа би предизвикало голем 
гнев кај граѓаните, кои многу 
веројатно ќе излезат на улица 
во заштита на државата и на 
националните интереси. 

Да оди на нови избори - ре-
шение што во моментов е 
најреално за надминување на 

кризата. Сосема е логично на 
тие избори партиите да наста-
пат со позициите од сегашните 
преговори, а граѓаните притоа 
да решат дали и во која мера се 
прифатливи. Ова, сигурно, не 
му одговара на СДСМ затоа што 
опозицијата води неконзис-
тентна политика на штета на 
македонските граѓани, која и 
во текот на кампањата се теме-
леше на многу лаги и нелогич-
ности. Мора да се има предвид 
дека голем дел од македон-
ското гласачко тело на СДСМ 
веќе се чувствува разочарано 
и измамено поради развојот 
на настаните. Ретко кој од нив 
очекуваше да види дека Заев, 
навистина, е подготвен да из-
врши национално предавство 
само за да формира влада. Иако 
во екот на кампањата во многу 
наврати пред албанскиот елек-
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О ваа па ро ди ја на Шо по ва та „Ти-
ши на“ со еден опи сен и ва жен 
до пол ни те лен ква зи стих, при-

род но се на мет ну ва по ре чи си ед но-
ме сеч на та па то ло шка игра на СДСМ 
и неј зи ни от ли дер. Игра што, мно гу 
ве ро јат но, ќе за вр ши ка ко „играч ка-
плач ка“. Ус лов за из јас ну ва ње то на 
пар ти ја та за ал бан ска та пла тфор ма 
бил и ќе оста не до би ва ње на ман да-
тот, по јас ни бе страш ни от ли дер на 
прес-кон фе рен ци ја та на 26 ја ну а ри. 
Ар но ама, што ако тој ни ко гаш не ста-
не ман да тар? Што то гаш? Да ли СДСМ 
веч но, „ко му ни стич ки - до гроб“ ќе го 
крие ста вот за ма кси ма ли стич ки те 
глу по сти на три те ал бан ски пар тии, 
од кои ед на та и не е баш не ко ја пар ти-
ја. Да, „из не на ду ва ње то“ Бе са по ве ќе 
ли чи на не ка ков су ро гат-про из вод 
или со ци јал де мо крат ски нус-ефект на 

дејс тву ва ње то на За ев и на ком па ни ја 
кај ал бан ски те по ли тич ки дејс тва. Се-
пак, да не го пре це ну ва ме мур ти не цот, 
Бе са се ин фил три ра ни, „на веж ба ни“ 
и ин стру и ра ни од „ча до рот“. За ев ни-
ту е тол ку мо ќен, ни ту е спо со бен. 
Уни фи ци ра ни, ка ла пе ни Со ро со ви 
че да, иде о ло шки ед но јај че ни со ци-
јал де мо крат ско-бе сов ски близ на ци. 
Ве ро јат но, во нив е ид ни на та - овие 
ма ке дон ски и ал бан ски бор ги да се 
спо јат и са мо у ни штат пре ку су дир 
на це ла та таа не ло гич на омра за на со-
бра на кај две те иден тич но кре и ра ни 

стра ни. За до бро то на др жа ва та и на 
си те во неа, би ле Ма ке дон ци или Ал-
бан ци, Тур ци, Ро ми, Ср би, Бош ња ци, 
Вла си, Егип ќа ни итн. Ми нус и ми нус 
да ва ат плус, не ли...

Платформен инженеринг: 
Мајката Зоран и таткото Билал
Ве ро јат но, по гро мог ла сен молк Ма-
ке до ни ја одам на и не ма слуш на то. 
По ве ро јат но, ни ко гаш. Мо же те да го 
ви ди те и до пре те, бу квал но. Не, не 
та ка ка ко што са ми от „бом баш“ ре че 

анализаЉАмАлАрИ кАжА, ЗАЕВ потВрДИ

СДСМ веќе не е македонска 
партијаАл бан ска пла тфор ма? Став, ду ри 

по ман да тот. Точ ка! Ве ро јат но, ол ку 
 гро мог ла сен молк Ма ке до ни ја одам на 
и не ма слуш на то. По ве ро јат но ни ко гаш. 
Мо же те да го ви ди те и до пре те, 
бу квал но. Зна е те, ко га не кој не са ка да 
ка же што мис ли, а од не го, ед но став но, 
зра чи, бли ка од го во рот. Исти от тој 
За ев, кој ку му ва ше на пла тфор ма та, 
уште пред таа да би де и зач на та, се га 
еден ме сец не ма став за неа. 
Пра ша ње то е  - кум или, се пак, 
ро ди тел? Од би о ло шка глед на точ ка, 
СДСМ е мај ка та што го овоз мо жи 
не пр коп са но то че до, а Ка са ми е 
та тко то. Пот по мог нат од Ра ма и од 
дру ги те. Ка ко мо рал на под др шка, не ли. 
„Ча до рот“ са мо го овоз мо жи ге нет ски-
от, из бо рен и пла тфор мен ин же не ринг. 
Мај ка та Зо ран и та тко то Би лал?! Зву чи 
гр до, но ви сти ни то...

- Ако имаш не ко ја пла тфор ма, 
не што ал бан ско што те при ти ска и пе че, 
за ко пај го на екс Би ха ќка, 
За ев сам ќе си го ре че. 
Но са мо ако ман да тот го зе ме, 
ако не, пак на две те уши ќе си дре ме...

Пишува | Љупчо Цветановски

ВОВЕД
торат лидерот на опозицијата 
ветуваше двојазичност, реде-
финирање на државата, канто-
низации, федерализации и што 
уште не, пред македонските 
гласачи секогаш се негираше 
самиот себе, а ги обвинуваше 
медиумите дека погрешно го 
толкувале.  

Разочараноста на македонски-
от електорат од СДСМ е прва-
та причина што СДСМ не сака 
нови избори по никоја цена. 
Другата силна причина е фак-
тот дека опозицијата никогаш 
повеќе нема да ја има на распо-
лагање логистиката на терен 
и црните вреќи со пари што 
ѝ ги обезбедија „пријателите 
од надвор“, а со кои беа купу-
вани десетици илјади гласови 
во руралните и во економски 
позаостанатите средини.  

Дека СДСМ не може да го пов-
тори резултатот јасно им е и 
на опозицијата и на чадорот. 
Повеќе од смешна беше изја-

вата на Заев дека во моментов 
само на СДСМ му одговарале 
нови избори, но тие во никој 
случај немало да ги прифатат!  

Се поставува дилемата ако 
СДСМ, навистина, оствари 
реален резултат, ако немаше 
сериозно подготвуван и ре-
ализиран изборен инжене-
ринг,ако граѓаните искрено 
ја почувствувале енергијата 
на опозицијата и ако СДСМ е 
убеден дека ја ужива поддрш-
ката на мнозинството граѓани, 
тогаш зошто опозицијата не би 
го искористила моментот и не 
би излегла на нови и брзо ор-
ганизирани избори на кои би 
освоила уште повеќе гласови, а 
со тоа и можноста да формира 
стабилна влада? 

Одговорот е затоа што на след-
ните избори СДСМ ќе го нема 
чадорот, ќе ја нема логисти-
ката на терен обезбедена од 
пријателите од надвор, ќе нема 
милиони евра за купување гла-

сови, а ќе ја нема ни доверба-
та на голем дел од гласачкото 
тело, кое е разочарано од пре-
давството! 

Но, колку и да се обидува Заев 
да ја избегне казната од граѓа-
ните, треба да му е јасна една 
работа – народот решително 
и недвосмислено ќе застане 
во одбрана на националните 
интереси, кои тој сака да ги 
продаде колку што е можно 
побрзо. Од него зависи дали 
тоа ќе се случи на избори или 
на улица.  �
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де ка имал цр ве ни очи од прем-
но гу слу ша ње ту ѓи раз го во ри. 
Зна е те, ко га не кој не са ка да 
ка же што мис ли, а од не го, ед-
но став но, зра чи, бли ка од го-
во рот. Исти от тој За ев и СДСМ, 
кои ку му ваа на ал бан ска та 
пла тфор ма, уште пред таа да 
би де зач на та, се га еден ме сец 
бе га ат „ка ко ѓа вол од тем јан“ 
и не ма ат став за неа. Проб ле-
мот е во тоа што ли де рот ни-
ко гаш и не зна ел и не мо жел 
да ја скрие сво ја та фа ци јал на 
екс пре си ја, ко ја по сто ја но го 
из да ва. Ед наш ве ќе пра шав ме, 
па зар оче ку ва те од ку мот да 
ка же де ка кум че то не го би ва? 
Те шко. Уште по ве ро јат но, од 
би о ло шка глед на точ ка, СДСМ, 
се пак, е мај ка та што го овоз-
мо жи не про коп са но то че до, а 
Ка са ми та тко то. Пот по мог нат 
од Ра ма и од дру ги те. Ка ко мо-
рал на под др шка, не ли. „Ча до-
рот“ са мо го овоз мо жил ге нет-
ски от, из бо рен и пла тфор мен 
ин же не ринг. Мај ка та Зо ран и 
та тко то Би лал?! Зву чи гр до, 
но ви сти ни то. За по тсе ту ва ње, 
ток му За ев во кам па ња та ве-
ле ше „Но сам жи вот!“ Си те се 
ше гу ваа де ка не мо же да „но си 
жи вот“ и да би де тру ден за тоа 
што е маж, а не е Швар це не гер. 
Се пак, ли де рот, за про ме на, не 
ла жел. На ви сти на но сел не што, 
ама не жи вот. Еден ме сец по 
из бо ри те тоа не што и се ро ди. 
Де вој че. Име то ѝ е Пла тфор ма, 
пре зи ме то Ал бан ска...

Друг факт, кој не мо жат да го 
ос по рат ни ту со ро со ид ни те 

СПФМ, е де ка „ма ке дон ска та“ 
пар ти ја, ко ја ќе оста не за па ме-
те на ка ко нај ан ти на ци о нал на-
та „на пра ви ја“ во исто ри ја та, ги 
соз да де си те мож ни ус ло ви за 
ра ѓа ње на пла тфор ма та. Дво-
ја зич но ста и фе де рал но то уре-
ду ва ње на Швај ца ри ја, кое За ев 
тол ку го бен ди са во Берн, беа 
пре крас на поч ва за „на са дот“ 
на Ка са ми, кој пот по мог нат од 
Ха шим и од Ра ма ги на бе ди и 
Али и Се ла. Вто ри от и та ка си 
го има ше по треб но то во се бе. 
Пр ви от, пак, сѐ уште во тра ур 
од ре зул та ти те на 11 де кем ври, 
за прв пат во сво ја та ка ри е ра, 
би ла ко ман дант ска или по ли-
тич ка, на сед на на ча до ро ва та 
игра. Или, пак, мо же би бе ше 
ус ло вен со „бом би те“ на За ев, 
кои тој та ка не пре бро ја ни и 
без за пис ник ѝ ги пре да де на 
со пар тиј ка та Ја не ва. Ка ко и 
да е, За ев и Ра да има ат го ле-
ма „чест“, да би дат ку мо ви (или 
ро ди те ли?) на ед на пла тфор ма, 
ко ја ста на и глав на рам па за 
до го вор ме ѓу ВМРО-ДПМНЕ и 
ДУИ. Ја соз да доа, таа сѐ уште 
не ни про о де ла, а тие ве ќе на-
го ле мо ги ко ри стат бла го да ти-
те од неј зи на та ег зи стен ци ја. 
Очиг лед но, на деж та на пот пис-
ни ци те, или, по до бро ка жа но, 
глав ни от пот пис ник Ка са ми, е 
де ка пла тфор ма та „ќе про о ди“ 
на два-три ме се ци. Бла го да-
ре ние на ку мот или ро ди тел  
Зо ран, се раз би ра. По ве ро јат-
но, иста та таа пла тфор ма и ќе 
по ле та, а не про о ди, до кол ку 
СДСМ не ко гаш, ко га и да е, го 
до бие ман да тот.

Љамалари допре до 
срцевината на СДСМ
Мо же би е на ци о на лист и шо ви-
нист, се ка ко, не е на и вен, но ни кој 
не мо же да ка же де ка Му са Ља ма-
ла ри е лаж го. Е, исти от тој Му са 
ка жа ед на го ле ма ви сти на. Ва ско 
Ефтов ус пеа да ја „иско па“ од не го 
ос но ва та на кон сти ту ци ја та на 
СДСМ. Ста ри от ли сец Ља ма ла ри 
го ка жа тоа што мно гу ми на го по-
драз би раа и на се ту ваа, но ни ка ко 
не мо жеа да го со ста ват во две ре-
че ни ци. 51-го диш ни от скоп ја нец 
од „Ди жон ска“, кој пре рас на во 
ли дер на ал бан ска та ди јас по ра, 
во си лен тво реч ки не мир нај де 
збо ро ви за нај кус опис на СДСМ.

- Јас се чу дам ко га ве лат де ка 
СДСм е ма ке дон ска по ли тич-
ка пар ти ја. таа, ка ко да ка жам, 
по ра но бе ше Со јуз на ко му ни-
сти те на Ју гос ла ви ја, па ста на 
СДСм. И то гаш има ше Ал бан ци 
во таа пар ти ја, тоа е иде о ло шка 
пар ти ја – си ка жа Ља ма ла ри и 
по го ди „Во цен тар.“

Да, овој кус опис до пи ра до ср це-
ви на та на па ри ска та кон сте ла ци-
ја, ко ја е сѐ са мо не ма ке дон ска. 
Се га, за жал, ни ту иде о ло ги ја та 

не им е ма ке дон ска, ту ку Со ро со ва. 
Уште потрагично е што зборовите 
на Љамалари ги потврди и самиот 
Заев. По средбата со претседате-
лот Иванов пред целата јавност 
лидерот на опозицијата соопшти 
дека СДСМ не е веќе македонска 
партија,туку граѓанска партија!

Мо же би, по ве ден и од дру ги мо ти-
ви, но БЦ, прет ход ни от дол го ве чен 
ли дер на пар ти ја та, ус пе ва ше да ги 
др жи во нор ма ла овие со ро со ид ни 
иде о ло гии и че ко ри на СДСМ. Ин-
ди ка тив но или не, но по не го во то 
за ми ну ва ње со ро со и за ци ја та на 
„Па вел Ша тев“ го до жи веа сво е то 
креш чен до. Ше ќе рин ска и За ев со 
две ра це го гуш наа по ну де но то од 
ун га ро-аме ри кан ски от, ми ли јар дер 
из ме стен во умот, и без лу бри кан ти 
про гол таа сѐ што мо раа. Кои се но-
ви те на че ла на пар ти ја та? Ги има 
во ал бан ска та пла тфор ма. Но кои се 
на че ла та про тив кои за ста наа СДСМ? 
На ци о нал но то чув ство, лич натa са-
мо свест, кул ту ра та и мен та ли те тот, 
се мејс тво то, др жа ва та, Уста вот, за ко-
ни те... А што по са ку ва ат најм но гу, го 
ко ри стат и го ко ри стеа во ми на то то? 
Ин тер вен ци и те на ме ѓу на род на та 
„за ед ни ца“. Збо ру ва ме за ед но це лос-
но обез ли чу ва ње на на ци ја та и на 
др жа ва та, спро ве де но спо ред жел-

Сме там де ка За ев по сто ја но ма ни пу ли ра 
со гра ѓа ни те во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, а 
осо бе но со на ши те со гра ѓа ни од ал бан ско 
по тек ло, ве ли уни вер зи тет ски от про фе сор 
Але ксан дар Да штев ски, спо ред кој ли де рот 
на СДСМ тоа го пра ви со по мош и со со ве ти 
на оста то кот од ча до рот.

ДАштевСкИ: Отка ко ча до рот се рас ту ри, а 
во евро па и во САД се пра ват дру ги ге о по-
ли тич ки пла но ви, кои се це лос но раз лич ни 
од тие во пос лед ни те го ди ни, тој са ка на-
бр зи на да ја иско ри сти си ту а ци ја та.

По ра ди тоа сме там де ка и на по не дел нич-
ка та прес-кон фе рен ци ја тој се оби де да 
ма ни пу ли ра со јав но ста. тоа го пра ви за тоа 
што, нај ве ро јат но, сѐ уште не ма обез бе де но 
мно зинс тво во пар ла мен тот. По ра ди тоа 
упа ти за ка ну вач ки то но ви кон пре тсе да те лот 
на др жа ва та, иа ко мно гу му е јас но де ка во 
чле нот 90 од Уста вот не пи шу ва де ка ман да-
тот тре ба да би де да ден на вто ра та пар ти ја 
по број на осво е ни гла со ви.Ма ни пу ла ци ја та 
про из ле гу ва и од та му што тој не се из јас ни 
за пла тфор ма та на че ти ри те ал бан ски пар-
тии. тоа мо же да се тол ку ва ка ко при ти сок 
за до би ва ње на ман да тот за да ве ти сѐ од 
пла тфор ма та, а отка ко ќе за вр ши ра бо та та 
да го об ви ни вМРО-ДПМНе де ка не се сог-
ла си ле на тие ус ло ви.

тоа што најм но гу из не на ди на прес-кон фе-
рен ци ја та е де ка тој се за ла гал за не ка ков 
гра ѓан ски кон цепт. Не знам да ли му е јас но 
што зна чи тоа и да ли не го ви те струч ња ци 
му го об јас ни ле до крај. во уста вот це-
лос но е спро ве ден гра ѓан ски от кон цепт, 
што зна чи по чи ту ва ње на ин ди ви ду ал ни те 
чо ве ко ви пра ва во сог лас ност со ме ѓу на-
род ни те стан дар ди.

По крај тоа, во ма ке дон ски от Устав пре ку 
аманд ма ни те спо ред Охрид ски от рам ко вен 
до го вор се спро ве де ни и ко ле ктив ни те 
пра ва. тоа се пра ва што им при па ѓа ат на 
мал цин ски те за ед ни ци во др жа ва та и ре-
тко ка де се вне се ни во Уста вот. што се 
од не су ва до ал бан ска та за ед ни ца, таа има 
до би е но по го ле ми пра ва од дру ги те за ед-
ни ци ка ко нај го ле мо мал цинс тво во РМ. 
Гра ѓан ски от кон цепт е при фа тен ре чи си 
во си те европ ски др жа ви, осо бе но во зем-
ји те што се член ки на Со ве тот на евро па, 
во кои спа ѓа и РМ. За тоа сме там де ка таа 
прес-кон фе рен ци ја тре ба да се сфа ти ка ко 
се ри оз на и тре ба да по че ка ме на ко неч ни от 
ре зул тат за фор ми ра ње вла да.

Даштевски: Заев  
манипулира со лбанците

анализа
ба та на нив ни от вр хо вен иде о лог 
и фи нан си ер. Исти от тој Со рос ги 
мра зи це лос но исти те на че ла, кои 
се га ги мра зи и СДСМ, исти от тој 
„фи лан троп“, ко го го мра зат и во 
род на та Ун га ри ја, ве ли де ка на-
ци о нал ни от су ве ре ни те мо ра да 
би де под ло жен на над на ци о нал ни 
ор га ни за ции?! Прем но гу слич но-
сти за да се би де слу чај но.

Будење, ама задоцнето  
и болно
Но ви те мо мен ти во дејс тву ва ње-
то на За ев, кои, ре ал но, и не се тол-
ку но ви, им „по мог наа“ на мно гу 
Ма ке дон ци да из ле зат од ја то то 
на ин стру и ра ни те Ма ке дон чи ња. 
Ве ро јат но, мно гу ми на од нив не 
мо жеа да ве ру ва ат де ка не кој мо-
же да пад не тол ку ни ско, па не 
ве ру ваа ни де ка За ев го пра ви се то 
тоа што го пра ве ше ми на ти те ме-
се ци. Дел, си гур но, им по ве ру ваа и 
на „про фе си о нал ни те“ но ви на ри, 
кои, де фи ни тив но, се про фе си о-
нал ни, ама из вр ту ва чи на ви сти-
на та. Е се га, го лем дел од ра ја та 
што не им ве ру ва ше на „ку ри ри-
те“ до жи веа сил но откро ве ние. 
За мис ле те, „ку ри ри те“ не ла же-
ле и За ев, на ви сти на, го пра вел и 
збо ру вал се то тоа што са ми те во 
пре диз бо ри е то имаа шан са да го 
чу јат лич но од не го ва уста?! Кол ку 
не кој тре ба ше да би де за ла жан и 
за ве ден за да не ве ру ва во тоа што 
го слуш на лич но од не го?  Се га им 
„тек на“ де ка ра бо та та за бе га ла, 
па на со ци јал ни те мре жи врие од 
ста ту си во кои се до об јас ну ва ат 
де ка не са ка ле да жи ве ат во та ква 
и та ква др жа ва. Исто ка ко и што 
цел та на ша ре на та „ре во лу ци ја“ 
не бе ше вдо му ва ње на двај ца ни-
ка кве ци во пар ла мен тот?

До бар ден, че да Бож ји, до бар ден. 
Бу де ње то мо ра да би ло бол но. 
До бре дој де те во клу бот на Ма-
ке дон ци те, кои це ла исто ри ја се 
гу бит ни ци по ра ди нив ни те „за-
ла жа ни“ и „пре ла жа ни“ бра ќа и 
се стри. Ба рем след ни от пат, ко га 
и да е, раз мис ле те и соџ ва кај те, 
не гол тај те ту ку та ка. Ќе ви би де-
ме бла го дар ни што, за про ме на, 
ви ли ца та сте ја упо тре би ле и за 
не што дру го, ко рис но. Ах, да, се га 
има те та ста ту ри. Ар но ама, тие 
не џва ка ат... 

www.republika.mk8 петок, 3 февруари 2017 година www.republika.mk 9петок, 3 февруари 2017 година



В о ус ло ви ко га го лем дел од под др-
жу ва чи те на опо зи ци ја та во Ма ке-
до ни ја по стиз бор но се раз бу ди ја 

со ре ал но ста од се ал бан ска та пла тфор-
ма под гре а на од ве ту ва ња та на СДСМ, 
не што што го сме таа са мо ка ко по ли-
тич ки мар ке тинг, кре ва ње то на вло гот 
од Зо ран За ев за дво ја зич ност и „швај-
ца ри за ци ја“ на оп шти ни те, нас про ти 
си те пре ду пре ду ва ња де ка се ра бо ти за 
про цес за фе де ра ли за ци ја на др жа ва та, 

Се ал бан ска та пла тфор ма за ре де-
фи ни ра ње на др жа ва та се га ста на 
ре ал ност и гла вен пре дус лов за фор-
ми ра ње на ид на та вла де јач ка гар ни-
ту ра во Ма ке до ни ја или, ка ко што 
на ве ду ва еден од пот пис ни ци те на 
се ал бан ски от до ку мент, ќе се фор ми-
рал па ра ле лен ал бан ски пар ла мент. 
Се пак, ве лат од СПМ, пла тфор ма та 
ко ја се ини ци ра не би тре ба ло да 
би де пан дан на се ал бан ска та пла-
тфор ма, но е при мер за опас но сти 
што таа ги но си.

Кон сен зус за стра те ги ски 
по зи ции
Ма ке дон ски те по зи ции од оса мо сто ју-
ва ње то ни ко гаш не би ле не о бре ме не ти 
од ре ги о нал ни те пра ша ња, ди рект ни те 
не ги ра ња од со се ди те, но и од не ре а ли-
зи ра ни, а по са ку ва ни го ле мо др жав ни 
идеи од Ал бан ци те во ре ги о нот и во 
Ма ке до ни ја. Се то оп то ва ру ва ње до дат-
но го комп ли ку ва и ме ѓу на род на та за-
ед ни ца со на мет ну ва ње на пре се да нот 
со пре и ме ну ва ње со акро ним и обез ли-
чу ва ње на ма ке дон ски от иден ти тет на 
на ро дот и на кул тур на та по себ ност во 
за ме на за ме ѓу на род но приз на ва ње, 
што и по 25 го ди ни е зна чај но и не-
из беж но пра ша ње при ма ке дон ско то 
ме ѓу на род но по зи ци о ни ра ње и, се ка ко, 
вна треш ни те по ли тич ки кри зи.

Бес по треб но е да се нав ле гу ва дла бо ко 
во опи шу ва ње на оваа со стој ба, до вол но 
е да се про чи та ат по ра ки те што пос-
лед ни от ме сец се упа те ни од Ср би ја, 
Бу га ри ја и од Гр ци ја. По се бен удел за-
зе де ди рект но то вме шу ва ње на Ти ра на, 
а по тоа и на При шти на, за кре и ра ње 
на се ал бан ска та пла тфор ма, чи ја што 
со др жи на ди рект но нав ле гу ва не са мо 
во вна треш но по ли тич ки те акту ел ни 
од но си во Ма ке до ни ја, ту ку и во уни-
тар ни от ка ра ктер на др жа ва та. От ту ка, 
раз бир лив е мо ти вот за по ну да та од 
Со ци ја ли стич ка та пар ти ја до си те по ли-
тич ки пар ти ја за за зе ма ње на ци о на лен 
став за ос нов ни те по зи ции.

- Ние не ма ме на ци о на лен кон сен зус 
за ос нов ни те стра те ги ски по зи ции 
на ре пуб ли ка ма ке до ни ја. Не са мо за 
проб ле мот што го на мет ну ва со сед на 
Гр ци ја око лу име то на др жа ва та, тоа 
е са мо дел од кор пу сот пра ша ња што 
тре ба да би дат на ве де ни во пла тфор-
ма та и ка ко та кви да би дат при фа те-
ни од си те по ли тич ки фа кто ри од др-
жа ва та, без ог лед да ли се ма ке дон ски 
по ли тич ки пар тии, зна чи со мно зинс-
тво ма ке дон ски гра ѓа ни, или се пар-
тии од на ро ди те во ре пуб ли ка ма ке-
до ни ја, Бош ња ци, Ср би, ро ми, тур ци, 
да не ги на бро ју ва ме си те. За дру га та 
стра на, ал бан ски от по ли тич ки кор-
пус - тие ве ќе се одре ди ја. пар ти и те 
пот пи шаа та ква пла тфор ма, из ле гоа 
со тие пет ба ра ња кои се не ра зум ни и 
око лу дво ја зич но ста и око лу дру ги те 
пра ша ња. Зна чи, тоа е ини ци ја ти ва та 
на Со ци ја ли стич ка та пар ти ја, ко неч-
но се ри оз но да се раз мис лу ва. Има ме 
мно гу ло шо искус тво из ми на ти те 25 
го ди ни за тоа што не мо же ме да се до-
го во ри ме око лу ос нов ни стра те ги ски 
ра бо ти за ид ни на та на др жа ва та и за 

АктуелноЌе се вкло пат ли др жав ни те 
и на ци о нал ни те ин те ре си во 
ед на ма ке дон ска пла тфор
ма ка ко на со ка по ко ја би 
се дви же ла ма ке дон ска та 
др жа ва и на ци ја во ид ни на? 
Ини ци ја ти ва та е поч на та. 
Со ци ја ли стич ка та пар ти ја на 
Ма ке до ни ја упа ти по ка на, 
ма кар и за фор мал но поч
ну ва ње раз го во ри, би деј ќи 
мо ра да по стои стра те ги ја. 
Си ту а ци ја та се га е тол ку 
се ри оз на што би би ло не ло
гич но ка ков би ло из го вор од 
ко ја би ло стра на да не би де 
при фа тен

Националните интереси  
да се заштитат  
со македонска  
платформа

Пишува | Наум Стоилковски по кре на та е ини ци ја ти ва за под го-
тву ва ње се оп фат на ма ке дон ска пла-
тфор ма на си те по ли тич ки суб је кти во 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја за оп ста нок и 
раз вој на др жа ва та. Со ци ја ли стич ка-
та пар ти ја на Ма ке до ни ја по ви ка на 
обе ди ну ва ње на ма ке дон ски от на род 
и на дру ги те на ро ди што ја са ка ат и 
по чи ту ва ат оваа др жа ва да ја под др-
жат пла тфор ма та, во ко ја мо ра да се 
де фи ни ра ат си те цр ве ни ли нии пре ку 
кои ни кој во зем ја та не смее и не мо же 
да пре ми не.

- таа мо ра да би де во сог лас ност 
со Уста вот и во неа мо ра да би дат 
на ве де ни си те пра ша ња што се 
од не су ва ат на на ше то вна треш-
но уре ду ва ње, без бед нос ни от 
ка ра ктер, функ ци о ни ра ње то на 
ин сти ту ци и те, ја зи кот, име то, кул-
ту ра та, исто ри ја та, еко но ми ја та и 
над во реш на та по ли ти ка - на ве ду-
ва ат со ци ја ли сти те, до да вај ќи де ка 
со стој би те се дра ма тич ни и ба ра ат 
се ри оз но од не су ва ње и бр зо дејс-
тву ва ње.

Иде ја та за ма ке дон ска пла тфор ма 
не е но ва и таа се наг ла су ва ла во 
раз лич ни при го ди - од стра те ги ја 
за евро ат лант ска та ин те гра ци ја до 
пов ле ку ва ње то на цр ве ни те ли нии 
во пре го во ри те со Гр ци ја. Но, се га не 
ста ну ва збор са мо за „цр ве ни те ли-
нии“ во од нос на грч ко то не ги ра ње 
или, пак, са мо ка ко од го вор на се ал-
бан ска та пла тфор ма со ко ја др жа ва та 
се со о чу ва, ту ку за око лу ос нов ни 
стра те шки ра бо ти - вна треш но то 
уре ду ва ње на др жа ва та, еко но ми ја-
та, над во реш на та по ли ти ка, иден ти-
те тот - за ид ни на та на др жа ва та и за 
ид ни на та на на ци ја та.

Си ту а ци ја та, пак, се га е тол ку се ри оз-
на што би би ло не ло гич но ка ков би ло 
из го вор од ко ја би ло стра на да не би де 
при фа тен, ма кар и за фор мал но поч-
ну ва ње раз го во ри, би деј ќи мо ра ме 
да има ме стра те ги ја. 25 го ди ни са мо 
се збо ру ва за ма ке дон ска стра те ги ја 
за за чу ву ва ње на ма ке дон ски те на-
ци о нал ни и др жав ни ин те ре си, ма-
ке дон ски те цр ве ни ли нии, и са мо на 
тоа оста на, ве лат од Со ци ја ли стич ка та 
пар ти ја, од ка де што до да ва ат де ка се 
дла бо ко за гри же ни од пла тфор ма та и 
на чи нот на неј зи но то под го тву ва ње 
од по ли тич ки те пар тии на Ал бан ци те 
во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

- пр во, тие ба ра ња се не при фат ли-
ви за Со ци ја ли стич ка та пар ти ја 
и от та му дла бо ка та за гри же ност, 
не при фат лив е и на чи нот на кој е 
под го тве на са ма та пла тфор ма со 
ту торс тво и ди ктат на ал бан ска-
та др жа ва и неј зи но то ра ко водс-
тво, а со ог лед на си те ре ги о нал ни 
и гло бал ни слу чу ва ња, и сѐ уште 
акту ел на та „ли ни ја на ог нот“, уште 
по го ле ма е за гри же но ста би деј-
ќи на овој на чин, со овие ба ра ња, 
всуш ност, се под гре ва и ра ѓа ње на 
на ци о на ли стич ки те стра сти и на 
ед на та и на дру га та стра на. Вто ра-
та ра бо та е што 25 го ди ни се че ка 
на обе ле жу ва ње, ис цр ту ва ње на 
тие цр ве ни ли нии и ни ка ко да се 
дој де до тоа. ова е кра ен мо мент 
за да си те по ли тич ки фа кто ри во 
ма ке до ни ја, осо бе но Вмро-ДпмНЕ 
и СДСм, ка ко две нај го ле ми пар тии, 
кои пред во дат две нај го ле ми ко а ли-
ции, по раз го ва ра ат со по сре ду ва ње 
на Со ци ја ли стич ка та пар ти ја и да 
се отво рат си те пра ша ња во де лот 
на вна треш на та по ли ти ка, од нос но 
вна треш но то уре ду ва ње на др жа-
ва та, еко но ми ја та, над во реш на та 
по ли ти ка, ја зи кот, исто ри ја та, кул-
ту ра та - ве лат ини ци ја то ри те.

ИНИЦИЈАТИВА
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М е ѓу на род на та за ед ни ца 
е за ин те ре си ра на за ста-
бил но ста на Ма ке до ни ја 

и во тој кон текст те о рет ски мо же 
да се разг ле да неј зи но то ба ра ње 
за фор ми ра ње го ле ма ко а ли ци-
ја во Ма ке до ни ја. На ба ра ње то 
на раз лич ни европ ски и би ла те-
рал ни ин стан ци за вла да ко ја би 
ги со бра ла си те ре ле вант ни по-
ли тич ки пар тии во Ма ке до ни ја 
мо же да се гле да и по зи тив но, но 
при тоа не смее да се иск лу чи ва-
ри јан та та во ко ја ши ро ка ко а ли-
ци ја се ба ра со дру га цел.

Во ни ту ед но сце на рио не смее да 
се иск лу чи де ка на ЕУ и на САД во 
го ди ни те што прет сто јат, во кои 
има шан са за по ми ру ва ње ме ѓу 
Ру си ја и Аме ри ка, но има и про-
стор за на та мош но ра ди ка ли зи-
ра ње на си ту а ци ја та ме ѓу Ва шин-
гтон и Мос ква, им од го ва ра да 
се за тво ри ма ке дон ско-грч ки от 
спор за име то и да се бе то ни ра ат 
евро ат лан ски те гра ни ци во ју го и-
сточ на Евро па. Со тоа Ва шин гтон 
и Бри сел ќе има ат ед на не врал-
гич на точ ка по мал ку до кол ку 

дој де до пре го во ри за ид ни те 
сфе ри на вли ја ни ја во све тот. Со 
за тво рен спор со Гр ци ја мо же да 
се оче ку ва Ма ке до ни ја бр зо, со 
по ли тич ка од лу ка ба зи ра на на 
ге о стра те шки ин те ре си, да вле зе 
во НА ТО и во ЕУ и со тоа Ру си ја да 
до бие по мал про стор за ма не вар 
и пе не тра ци ја на Бал ка нот, не што 
што не о дам на го нај а ви и ру ски от 
пре тсе да тел Пу тин.

От та му раз бир ли ва и ло гич на е 
те за та де ка ЕУ и САД ин си сти ра ат 
на фор ми ра ње ши ро ка ко а ли ци ја 
со вла да ко ја ќе има про стор за 
до не су ва ње круп ни од лу ки, ме-
ѓу нив и ме ну ва ње на устав но то 
име. За нив, но и за си те оние што 
мис лат де ка Ма ке до ни ја ќе не ма 
го ле ма ште та ако се сог ла си на 
не ка ква ве штач ка ко ва ни ца од 
ти пот „Се вер на Ре пуб ли ка“ или 
„Гор на Ре пуб ли ка“, ка де што гра-
ѓа ни те ќе збо ру ва ат не кој нов 
ја зик, е нај до бро во таа вла да да 
би де и ВМРО-ДПМНЕ, осо бе но ако 
пар ти ја та ја за гу би сво ја та моќ 
со ко ја ед на де це ни ја се опи ра на 
при ти со ци те за про ме на на име то.

Широка коалиција  
за промена на името

СтрАНСкИ СоВЕт  колумна

из ја ви те што во рок од не кол ку де на при
стиг наа од раз лич ни стран ски цен три и дип
ло мат ски прет став ни ци, на кои без ни ка ков 
по вод се на до вр за грч ки от пре ми ер але ксис 
ци прас, по втор но ги вра ти ја ста ри те при
каз ни за ко ор ди ни ран при ти сок врз ма ке
до ни ја за ме ну ва ње на име то спро тив но на 
ин те ре си те на ма ке дон ски от на род.

иа ко по стои те о рет ска мож ност из ја ва та 
на ци прас да не е пре диз ви ка на од ни што, 
ту ку са мо да е дел од пре диз бор на та грч ка 
по ли тич ка би тка во ко ја грч ки те ли де ри се 
нат пре ва ру ва ат кој е по ра ди ка лен во од нос 
на ма ке до ни ја, ре ал но е де ка по втор но на 
мар ги ни те на ме ѓу на род ни те од но си Бри
сел, ати на, ва шин гтон и Бер лин се оби ду
ва ат да нај дат ре ше ние за би ла те рал ни от 
спор ме ѓу ма ке до ни ја и Гр ци ја.

опас но ста е уште по го ле ма за тоа што се 
на о ѓа ме во си ту а ци ја ко га ма ке до ни ја не ма 
вла да, а ма ке дон ски те по ли тич ки пар тии, 
осо бе но вмро–дпмнЕ, се на о ѓа ат во де
ли кат на си ту а ци ја со о че ни со ра ди кал ни те 
ба ра ња на ал бан ски те пар тии, на кои иа ко 
јав но се со ли да ри зи ра ат со ма ке дон ски те 
ин те ре си, око не ма да им треп не ако дој дат 
во си ту а ци ја да ре ша ва ат за ме ну ва ње на 
устав но то име.

Пишува | Го ран Мо ми ро ски

ид ни на та на на ци ја та. ка ко мо же ме 
да има ме ви зи ја за раз вој на др жа ва-
та, кра тко роч на или дол го роч на, не 
е важ но да ли за 5, 10 или 50 го ди ни, 
ако не ма ме ос но вен до ку мент око лу 
кој си те ќе се при др жу ва ат, без ог лед 
кој ќе би де на власт, ед ни или дру ги? 
- об јас ну ва ат ини ци ја то ри те.

Пла тфор ма ка ко га рант  
за кре ди бил ни из бо ри и  
кре ди би лен по пис
Во кон текст на акту ел на та ини ци ја ти ва 
од Со ци ја ли стич ка та пар ти ја, не е пра-
ша ње да ли не до сти га ма ке дон ска се оп-
фат на пла тфор ма со ко ја би се за цр та ле 
на ци о нал ни те и др жав ни те ин те ре си, 
ту ку зо што не кој би оста нал на стра на од 
кре и ра ње та ков до ку мент? Ини ци ја то ри-
те ве лат де ка се ри оз на ини ци ја ти ва мо ра 
да има се ри о зен при стап, а тој се ри о зен 
при стап ба ра и ре ал но при фат ли во вре ме 
во кое би тре ба ло да се да де и од го вор. А, 
ка ко ќе од го во рат за ви си од по ли тич ки те 
пар тии, до да ва ат од та му.

- Се га е вре ме ко га се кој тре ба да по-
не се од го вор ност и за тоа да бе ле жи 
исто ри ја та да ли пра вил но по ста пил 
или по гре шил. Ние сме та ме де ка сме 
во пра во и де ка, по крај 25 го ди ни 
не до стиг на ва ков стра те ги ски до-

ку мент за ма ке дон ски от на род и за 
ма ке дон ска та др жа ва, е вре ме ко га 
тре ба тој да се ста ви на хар ти ја, за кој 
би ло да е на че ло на др жа ва та да не 
смее да по мис ли да ги пре ми не тие, 
ус лов но ка жа но, цр ве ни ли нии кои 
за се га ат во са ма та су шти на на ма ке-
дон ско то по сто е ње и на на ци ја та и на 
др жа ва та - об јас ну ва ат со ци ја ли сти те.

Мо же би до кол ку по сто е ше та ков до ку-
мент, во ва кви мо мен ти, не ма ше да се 
дој де до си ту а ци ја во ко ја на „кре ди бил-
ни из бо ри“ би се тр гу ва ло со уни тар ни-
от ка ра ктер на др жа ва та, би се ну де ла 
де цен тра ли за ци ја на без бед нос ни те 
стру кту ри и би се ба ра ло ре де фи ни ра-
ње на др жа ва та во дел од по ли тич ки те 
по ну ди и пла тфор ми за ко а ли ци ра ње. 
До тол ку што „кре ди бил но ста“ на пос-
лед ни те из бо ри пре ви де де ка во др жа ва 
ка де што по ли тич ки те бло ко ви се и 
прем но гу де фи ни ра ни по на ци о нал на 
ос но ва, одед наш со ци јал де мо кра ти ја-
та ка ко иде о ло ги ја ста на мно гу бли-
ска на ру рал ни те сре ди ни со ал бан ско 
на се ле ние. Или, пак, де ка на гла са ње 
учес тву ва ше и гра ѓан ско здру же ние 
спро тив но на за ко нот, или де ка бро јот 
за же ни-кан ди да тки на ли сти те за ед ни 
ва же ше, а за дру ги - не.

При фа ќа ње то ед на ва ква пла тфор ма би 
зна че ло и за лож ба да се за ста не со не-

Актуелно

ги ра ње на из бор ни те ре зул та ти, 
но и ре дов но одр жу ва ње по пис. 
Осо бе но кре ди би лен по пис ка ко 
ос но ва за дејс тву ва ње по онаа 
дру га рам ка ко ја про из ле зе ка ко 
пос ле ди ца на 2001 го ди на, но и 
ка ко кре ди би лен до ку мент кој 
би фр лил дру го свет ло на се ал-
бан ска та пла тфор ма.

- Во таа пла тфор ма си гур но 
де ка ќе ста не збор и за по-
пис. За по пис е по треб но да 
се соз да дат ус ло ви и, ме ѓу 
дру го то, тре ба да се из ме-
ни за ко нот. Вто ро, ка ко што 
тре ба ше из бо ри те да би дат 
кре ди бил ни, тре ба и ре зул-
та ти те од тој по пис да би дат 
кре ди бил ни. Сво е вре ме но, 
си те ги зна е ме при чи ни те 
зо што бе ше за прен про це сот 
на по пи шу ва ње во 2011 го-
ди на. Исто вре ме но, ЕУ се ја ви 
ка ко фа ктор кој со свои прет-
став ни ци са ка да учес тву ва во 
ид ни от по пис кој би се спро-
вел во ре пуб ли ка ма ке до ни ја. 
Не ни е нам тол ку по са ку ва но 
при сус тво то на екс пер ти од 
ЕУ, ту ку нив но то при сус тво, 
пред сѐ, би би ло по твр да на 
ве ро до стој но ста на ре зул та-
ти те од по пи сот кои би би ле 
при фа те ни, ме ѓу дру го то, и од 
ме ѓу на род на та за ед ни ца. од 
тие при чи ни е важ но за нас 
ед но ме ѓу на род но при сус тво 
во на со ка на по твр да од ре зул-
та ти те на по пи сот - до да ва ат 
ини ци ја то ри те на пла тфор ма та.

Ви стин ско то пра ша ње кое се на-
мет ну ва по оваа ини ци ја ти ва за 
ма ке дон ска пла тфор ма е ка ко ќе 
од го во ри СДСМ на по ви кот. За 
са мо не кол ку де на ма ке дон ска та 
јав ност бе ше све док де ка СДСМ 
ве ќе не е пар ти ја „од ма ке дон-
ски от блок“. Пр во, прет став ни-
кот на ал бан ска та ди јас по ра во 
ед но те ле ви зи ско ин терв ју по-
со чи де ка СДСМ не е пар ти ја на 
Ма ке дон ци те, за по тоа и Зо ран 
За ев, ли де рот на пар ти ја та, на 
из лез од пре тсе да тел ски от ка-
би нет, да ре че де ка СДСМ ве ќе не 
е ма ке дон ска пар ти ја. Ини ци ја-
то ри те ве ту ва ат де ка ќе по че каа 
на од го во ри те од по ли тич ки те 
акте ри, а по тоа ќе со оп штат кој 
од го во рил по зи тив но кој не га-
тив но на по ви кот на ини ци ја ти-
ва та за пла тфор ма. 
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По ли ти ча ри те да бе рат ум, 
кри за та не е али би за  
на ци о нал но пре дав ство
Ба ра ње то за го ле ма ко а ли ци ја во 
Ма ке до ни ја од стран ски цен три, ка-
ко, на при мер, Лон дон, ка де што по-
ле ка гас не европ ска та иде ја на Жан 
Мо не, уште по ве ќе ни ги про ши ру ва 
ви ди ци те зо што е по треб но во вла-
да та да учес тву ва ат си те пар тии. 
Та ка, сме та ат стран ски те фа кто ри, 
мно гу по лес но ќе се отфр ли иде ја та 
за ре фе рен дум за име то кое е об је-
ктив на преч ка за на ме ри те на го ле-
ми те си ли по кратка постапка да го 
про ме нат ма ке дон ски от иден ти тет.

Тие мис лат де ка со го ле ма ко а ли ци ја 
и за ед нич ка од лу ка на си те пар тии, 
без да се одр жи ре фе рен дум, Ма ке-
дон ци те по лес но ќе го про гол та ат 
сво е то пре и ме ну ва ње и гу бе ње то 
на сво е то ос нов но чо ве ко во пра во 
на иден ти тет за кое ни кој ни ко гаш 
не пре го ва рал, а не, пак, да се отка-
же од не го. Го ле ми те си ли сѐ уште 
не раз браа де ка ни ту го ле ма ко а ли-
ци ја ни ту ши ро ка вла да не мо же да 
до не се трај но ре ше ние за устав но то 
име и во прв ред ур ни су ва ње на ма-
ке дон ски от иден ти тет, кој ду ри и ако 
е гра ден во пос лед ни те 70 го ди ни, 
ка ко што твр дат не кои бал кан ски 
на ци о на ли сти, не мо же да би де про-
ме нет со при ти сок од над вор или со 
пре дав нич ка по ли ти ка на по ли тич-
ки те пар тии. За тоа си те во странс тво, 
а пред сѐ тие во Ма ке до ни ја, што раз-
мис лу ва ат за иден ти тет ски ин же не-

ринг пре ку фор ми ра ње го ле ма ко а-
ли ци ја тре ба да зна ат де ка ду ри во 
тој слу чај ќе ви дат што е ви стин ска 
кри за и гол го та. Ду ри то гаш ќе ви дат 
де ка се гаш на та по ли тич ка кри за, 
без раз ли ка да ли за неа е ви но вен 
Со рос или до маш ни те кал ку лан ти, 
би ла са мо ше га. За да им би де уште 
по јас но на тие што се сом не ва ат во 
ка па ци те тот на ма ке дон ски от на род 
да го од бра ни сво е то, тре ба да им се 
ка же де ка сѐ уште по сто јат до во лен 
број лу ѓе што не ма да доз во лат пре ку 
ноќ да ста нат „Гор но ма ке дон ци“ што 
го во рат „гор но ма ке дон ски ја зик“. 
Во тој кон текст тре ба да зна ат де ка 
ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ исто ка ко што 
по се кој це на не сме ат да на пра ват 
вла да со ДУИ и со БЕ СА, по ни ед на 
це на не сме ат да на пра ват ком про-
мис ште тен за Ма ке до ни ја, а од не су-
ва ње то на грч ки те и на бу гар ски те 
фа кто ри, но и на европ ски те и на 
аме ри кан ски те, до се га не да де на деж 
де ка е мож но ре ше ние со кое и ние 
ќе би де ме за до вол ни.

При ти со кот ни ко гаш  
не тре ба да нÈ из не на ди
Се раз би ра, ма ке дон ски те по ли ти-
ча ри не тре ба да би дат из не на де ни 
од стран ска та ко ор ди на ци ја што ја 
гле да ме по кој знае кој пат пос лед-
ни те 9 го ди ни од са ми тот на НА ТО 
во Бу ку решт. Ка ко што не тре ба да 
су ди ме де ка си те стран ски на по ри за 
ре ше ние на спо рот за име то и отво-
ра ње на евро ат лан ски те ин те гра ции 
на Ма ке до ни ја се не при ја тел ски кон 

на ша та др жа ва. Не е иск лу че но 
де ка се га дел од ме ѓу на род на та 
за ед ни ца са ка да се нај де ре ше ние 
што ќе би де фер за две те стра ни, 
но, се пак, со ог лед на важ но ста на 
Гр ци ја за го ле ми те си ли, по ре-
ал но е де ка Ма ке до ни ја би би ла 
ко ла те рал на жр тва на стран ски те 
на по ри во овој пра вец. Се пак, во 
ме ѓу на род на та по ли ти ка и исто-
ри ја има прем но гу при ме ри ко га 
ма ли те, и осо бе но сла би те, зем ји 
не го до би ва ат тоа што го има ат 
за цр та но ка ко на ци о на лен при о-
ри тет осо бе но во си ту а ции ко га 
за ре ша ва ње има ат по ве ќе важ ни 
стра те ги ски пра ша ња.

Ма ке до ни ја во мо мен тов има 
прем но гу отво ре ни пра ша ња и 
гле да но од се ка ков ас пект, и вна-
треш но по ли тич ки (не ма вла да), 
и ин те рет нич ки (ал бан ски те пар-
тии по ста ви ја ба ра ња што и са-
ми те не би ги ис пол ни ле да се на 
власт), и ге о стра те ги ски (но ви от 
бран бе гал ци од Бли ски от Исток е 
под го твен за по ход кон Евро па, а 
до го во рот ме ѓу ЕУ и Тур ци ја ед вај 
се одр жу ва во жи вот), ед но став но 
е не воз мож но да до бие ре ше ние 
кое би ги за до во ли ло ба ра ња та на 
гра ѓа ни те, ама не тот на прет ход-
ни те ге не ра ции и остав шти на та 
за на ши те де ца, вну ци и прав ну ци.

Гр ци ја е си гур на де ка сме 
ста ве ни во ќо ше
Из ја ва та на Але ксис Ци прас де ка 
Ма ке до ни ја е таа што во ди на ци-
о на ли стич ка аген да со те ри то-
ри јал ни пре тен зии во оп што не е 
слу чај на. Ци прас, по крај тоа што 
са ка да се по зи ци о ни ра по до бро 
пред сво ја та јав ност ко ја на ско ро 
по втор но ќе тре ба да гла са за не го 
на из бо ри, ни ка жу ва де ка Ма ке-
до ни ја во мо мен тов е во најс ла ба 
пре го ва рач ка по зи ци ја од по че то-
кот на пре го во ри те за име то пред 
24 го ди ни и де ка тој факт мо ра да 
го прес ме та во ид ни те сце на ри ја.

До де ка не го ви от ми ни стер Ко ѕи-
јас, за ед но со сво јот ма ке дон ски 
парт нер По по ски, две го ди ни се 
оби ду ва да спро ве де не воз мож-
на ми си ја и да ги по до бри од но-
си те ме ѓу два та со се да, грч ки от 
пре ми ер се оби ду ва да по ен ти ра. 
Со тоа тој им ис пра ќа по ра ка и на 
ме ѓу на род ни те фа кто ри што го 
спон зо ри ра ат пос лед ни от обид 

за ре ла кси ра ње на од но си те 
ме ѓу Ма ке до ни ја и Гр ци ја де ка 
не го ин те ре си ра ни што дру го 
освен грч ки те цр ве ни ли нии 
и по зи ци ја та ед но име за си те 
упо тре би, во кое ќе мо ра да има 
ге о граф ска одред ни ца.

Ци прас јас но на си те им да ва 
до зна е ње де ка со ва ква сла ба 
Ма ке до ни ја под ја де на од дол-
го го диш на кри за не ма по тре-
ба да пра ви ком про мис, ту ку ќе 
ин си сти ра на ма кси ма ли стич ки 
по зи ции. За не го и за не го ва та 
зем ја не ма опас на ал тер на ти ва, 
а до бро знае де ка за Ма ке до ни-
ја не по стиг ну ва ње до го вор и 
за тво ра ње на евро ат лан ски те 
ин те гра ции мо же да зна чи крај 
на ма ке дон ска та др жа ва, исто 
она ка ка ко што за цр та ле грч-
ки те на ци о нал ни стра те зи во 
пос лед ни те 100 го ди ни.

Со кол ку ја зи ци го во ри 
ме ѓу на род на та за ед ни ца 
за Ма ке до ни ја
Ме ѓу на род на та за ед ни ца, ко ва-
ни ца та ко ја кај нас се по драз би-
ра ка ко пре сек на ин те ре си те 
за за пад ни те си ли во од нос на 
Ма ке до ни ја, по сто ја но ба ра не-
што од Ма ке до ни ја. Дел од тие 
ба ра ња се при ја тел ски, ка кви 
што тре ба да би дат ме ѓу два 
парт не ри, но го лем дел од нив 
се ба зи ра ат иск лу чи во на нив-
ни те ин те ре си. За тоа Ма ке до-
ни ја тре ба да би де вни ма тел на 
при ана ли за та на ви стин ска та 
при ро да на ба ра ња та на прет-
став ни ци на таа за ед ни ца.

Не ре тко во ми на то то ин те ре си те 
на САД во од нос на Ма ке до ни ја 
би ле раз лич ни или мно гу по јас ни 
од тие на ЕУ или на не ко ја од го-
ле ми те си ли, Гер ма ни ја, Фран ци ја 
или Бри та ни ја. Ка ко што мно гу 
че сто јав на та по ли ти ка на не кои 
на ши парт не ри би ла со се ма раз-
лич на од тај на та дип ло ма ти ја 
ко ја има ла цел про ме ни во по ли-
тич ки от си стем и во рас по ре дот 
на си ли те. От та му раз бир ли во 
е пра ша ње то на ВМРО-ДПМНЕ 
упа те но до Ам ба са да та на САД 
да ли неј зи но то дип ло мат ско 
прет став ниш тво има це лос на 
ко ор ди на ци ја со но ви те прав ци 
на дејс тву ва ње на аме ри кан ска та 
дип ло ма ти ја.

 колумна

Са мо за по тсе ту ва ње, ми на та та 
не де ла па ра лел но со из ја ви те 
на ам ба са до рот Беј ли во Скоп је, 
во Ва шин гтон се слу чи ја дра ма-
тич ни про ме ни во Стејт Де парт-
мен тот со кои од нај ви со ки те 
по зи ции за ми наа де се ти на кри-
ти ча ри на Трамп и но си те ли на 
над во реш на та по ли ти ка на САД 
од вре ме то на Оба ма.

И, на ви сти на, Ма ке до ни ја тре ба 
да до бие јас ни сиг на ли да ли нај-
а ви те на Трамп за не ме ша ње и 
не на ту ра ње на аме ри кан ски те 
над во реш но по ли тич ки при о ри-
те ти на дру ги те на ции се са мо за 
јав ност или на ви сти на не го ва та 
ад ми ни стра ци ја ќе во ди прин ци-
пи ел на и при ја тел ска по ли ти ка 
осо бе но со зем ја ка ко Ма ке до ни-
ја, ко ја во 2008 го ди на, во вре-
ме то на дру га ре пуб ли кан ска 
ад ми ни стра ци ја, пот пи ша до го-
вор за стра те ги ско парт нерс тво. 
За тоа не тре ба да се бр за, а тре ба 
да се пра шу ва, ду ри и ко га дел 
од опо зи ци ски те акти ви сти кои 
не сле дат ка кви тур бу лен ции се 
слу чу ва ат во Ва шин гтон и гло-
бал но, пра ват ше ги за ва кви от 
од нос кон аме ри кан ска та ам ба-
са да во Скоп је. 
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 кОлуМНа

Пишува | Никола Србов

Под удар не беа Ма ке до ни ја и Ун-
га ри ја, под удар бе ше це ли от ре-
ги он од стра на на ад ми ни стра-

ци ја та на Оба ма кон та ми ни ра на со 
гле ди шта та на Хи ла ри Клин тон и на 
фи нан си е рот Џорџ Со рос. Ма ке до ни ја 
и Ун га ри ја беа на удар би деј ќи по ли-
ти ка та на вла ди те во овие две зем ји 
го др же ше ре ги о нот ста би лен.

Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и Ун га ри ја се 
по чет на та и крај на та точ ка на атра-
ктив на та „бал кан ска ру та“ ко ја ја 
ко ри стат еми гран ти те од Бли ски от 
Исток. До кол ку ја изо ста ви ме Гр ци-
ја, ко ја е член ка на Европ ска та уни ја, 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја е по чет на та 
точ ка на „бал кан ска та ру та“ и во оп-
што на европ ски от кон ти нент, до де ка 
Ун га ри ја е пос лед на та точ ка на „бал-
кан ска та ру та“ и по чет на точ ка кон 
за пад на Евро па. Про сто рот по ме ѓу 
Ма ке до ни ја и Ун га ри ја или ре чи си 
це ли от Бал кан за ви си од по ли ти ка та 
на овие две др жа ви.

Ин те рес но е пра ша ње то зо што еми-
гран ти те не се пре на со чу ваа пре ку 
Ал ба ни ја, зо што ток му пре ку Ма ке до-

Ју го и сточ на Евро па бе ше пре пу ште на на Со рос

„Зо што ток му Ре пуб ли ка Ма
ке до ни ја е на удар?“ и „Зо што 
ад ми ни стра ци ја та на Оба ма 
би се за ни ма ва ла со ед на ма ла 
зем ја ка ко Ма ке до ни ја?“ беа 
нај че сто по ста ву ва ни те пра ша
ња во из ми на ти те две го ди ни. 
На пра ша ње то за Ма ке до ни ја се 
на до вр за и она за Ун га ри ја, ко ја 
тр пе ше ре чи си по дед на кво ист, 
но не тол ку вал кан удар ка ко 
што бе ше во Ма ке до ни ја

ни ја? Ве ќе е јас но де ка Еди Ра ма е во 
од лич на ре ла ци ја со Џорџ Со рос пре ку 
по ра неш на та со пру га Де ли на Фи цо, 
ко ја во на ред ни те пет го ди ни ќе де ли 
9,5 ми ли о ни евра од фон дот на УСА ИД 
на ме не ти за нев ла ди ни ор га ни за ции 
во Ма ке до ни ја кои се под ка па та на Со-
рос. Тре ба да се од го во ри и на пра ша-
ње то зо што во Ал ба ни ја не беа јав но 
об ја ву ва ни прис лу шу ва ни те ле фон-
ски раз го во ри ка ко што се на пра ви во 
Ма ке до ни ја? Ако прет по ста ви ме де ка 
раз го во ри те не би ле пу шта ни за ра ди 
до бри те ре ла ции по ме ѓу Со рос и Ра ма, 
то гаш се отво ра дру го пра ша ње, да ли 

Џорџ Со рос од лу чу ва во ко ја др жа ва ќе 
се об ја ву ва ат или не ма да се об ја ву ва ат 
не за кон ски прис лу шу ва ни раз го во ри? 
До кол ку Џорџ Со рос по се ду ва моќ да 
од лу чу ва за та кви круп ни пра ша ња, 
то гаш не из бе жен е зак лу чо кот де ка 
Со рос е ди рект но вме шан во прис лу-
шу ва ње то во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

Во но ем ври 2014 го ди на, нев ла ди-
ни те ор га ни за ции ка ко „Ме та мор фо-
зис“, „Мла дин ски цен тар за европ ско 
обра зо ва ние“, „Мла дин ски обра зо вен 
фо рум“ и дру ги, си те под ка па та на 
фон да ци ја та на Со рос, „Отво ре но оп-

штес тво“, ги поч наа сту дент ски те про-
те сти. Овие про те сти беа по че ток на 
ве штач ки искре и ра на та по ли тич ка 
кри за во Ма ке до ни ја. Во 2014 го ди-
на, не по сред но пред из бо ри те, „Ме та-
мор фо зис“ од фон да ци ја та „Отво ре но 
оп штес тво“ до би ла фи нан си ски средс-
тва во ви си на од 11.640.042 де на ри, 
до де ка пред по че то кот на про те сти-
те во оваа ор га ни за ци ја би ле до ле а-
ни 1.799.890 де на ри, „Мла дин ски от 
цен тар за европ ско обра зо ва ние“ во 
2014 го ди на до бил 2.531.575 де на ри, 
а не по сред но пред про те сти те би ле 
до ле а ни уште 782.775 де на ри, до де ка 

МОФ пред про те сти те до бил 130.288 
де на ри, но пред из бо ри те во 2016 го-
ди на им би ле пре фр ле ни 4.166.788 де-
на ри. Ва ка до бро исп ла те ни те „нев ла-
ди ни“ ор га ни за ции, под пла штот де ка 
се бо рат за сту дент ски пра ва, поч наа со 
кам па ња ко ја тре ба ше да ге не ри ра не-
за до волс тво кај мла да та по пу ла ци ја во 
др жа ва та. Пре ку соз да де ни от т.н. сту-
дент ски пле нум, мла ди те лу ѓе кои беа 
ре гру ти ра ни од МОФ се рас пре де ли ја 
низ раз ни нев ла ди ни ор га ни за ции во 
др жа ва та. Актив но сти те на овие ор-
га ни за ции се све ду ва ат на обу чу ва-
ње мла ди лу ѓе ка ко да пот тик ну ва ат 

акти ви зам во сво и те сре ди ни и ка ко 
да по ста пу ва ат при го ле ми про те сти. 
И ед на од дол го роч ни те це ли е ин-
фил три ра ње мла ди Ал бан ци во СДСМ 
кои пос лу жи ја ка ко да ден сиг нал за 
ал бан ски те гла со ви кои се вле а ја во 
оваа пар ти ја, тоа бе ше нај а ве но со за-
бра на та за истак ну ва ње на др жав но то 
зна ме на про те сти те кои ги ор га ни зи-
ра ше „Сту дент ски от пле нум“.

Мре жа та на овие нев ла ди ни ор га ни-
за ции во да ден мо мент син хро ни зи-
ра но ги пре на со чу ва сво ја та актив-
ност и це ли за кои по сто јат. Во екот 
на ми грант ска та кри за на ма ке дон-
ско-грч ка та гра ни ца акти ви сти те на 
овие нев ла ди ни ор га ни за ции де леа 
ле то ци по ме ѓу еми гран ти те во кои 
де тал но им по со чу ваа ка ко иле гал но 
да ја пре ми нат гра ни ца та и ка ко да се 
дви жат низ Ма ке до ни ја, при тоа Ал ба-
ни ја бе ше изо ста ве на од апе ли те на 
нев ла ди ни те.

Ре пуб ли ка Гр ци ја ги ко ри сти еми гран-
ти те ка ко нај сил но оруж је за при ти сок 
врз Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја пре ку кои 
гле да мож ност да ја уце ну ва вла да та 
во од нос на спо рот со име то на Ре пуб-
ли ка Ма ке до ни ја.

За ад ми ни стра ци ја та на Оба ма и Хи-
ла ри Клин тон, Ал ба ни ја со Еди Ра ма, 
Гр ци ја и СДСМ, за ед нич ки име ни тел 
е Џорџ Со рос.

Це ли от план за ури ва ње на Ни ко ла 
Гру ев ски е со цел да се про ме ни име-
то на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја по што би 
сле де ло имп ле мен ти ра ње на пла тфор-
ма та ко ја ја про мо ви раа ал бан ски те 
по ли тич ки пар тии во Ма ке до ни ја, а им 
ја со ста ви при ја те лот на Џорџ Со рос, 
Еди Ра ма. Зна еј ќи ги ба ра ња та од пла-
тфор ма та, про ме на та на име то со се бе 
ќе пов ле че и про ме на на си те сим бо ли 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, а исти те од 
Ма ке до ни ја ќе на пра ват др жа ва во ко ја 
жи ве ат гра ѓа ни. Тој тол ку спом ну ван 
тер мин „гра ѓа ни“ од стра на на опо зи-
ци ја та и нев ла ди ни те ор га ни за ции си 
има сво ја цел, на си те нам тре ба да ни 
вле зе во гла ва та де ка ние сме гра ѓа ни 
и ни што дру го, де ка не сме Ма ке дон ци, 
ту ку гра ѓа ни кои се дел од ед но „отво-
ре но оп штес тво“ во кое не ма ме сто за 
иден ти те ти. Или, ка ко што ве ли Со ро-
со ва та иде о ло ги ја, а исто то ни го со оп-
шту ва Нај чев ска, ние тре ба да би де ме 
„зем ја ни“ и да се отка же ме комп лет но 
од на ши от иден ти тет во име то на ед но 
„отво ре но оп штес тво“. �
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Прикаската за Сорос (на ун-
гарски – да летнеш) многу 
личи на фамозниот ро-

ман на Брем Стокер за Дракула 
(Носферату). Сетете се на мон-
струозната моќ на грофот Влад 
Цепеш да се трансформира во 
лилјак и да одлета во непознат 
правец доколку ловците на вам-
пири го опколат и ја доведат во 
опасност неговата егзистенција, 
со тоа што ќе го прободат со гло-
гов колец во срцето, а потоа ќе му 
ја отсечат главата. На тој начин 
непријателите на грофот Драку-
ла ќе го испратат тој зол дух таму 
од каде што дошол – во пеколот. 

Така и кутриот Џорџ, опколен 
од неонацисти, расисти и ма-
чоисти, е присилен повторно 
да полета (Сорос) и да пребегне 
во посигурни предели за него. 
Каде сега, по ѓаволите?

- Во Лондон? Во тој опскурен 
град на магла и на глувци. Град 
на затворени менталитети, ани-
мирани со чај, ритуал преземен 
од нивната колонија Индија – 
дијамантот во круната на бри-
танската кралица. Место со ужа-
сен конзервативен критицизам, 
доведен до степен на циничен 
садизам. Место на банки и на 
масонски ложи, мистериозен 
лавиринт на безумни и на ма-
нијакални конспирации. 

Расизмот, фашизмот и болшевиз-
мот тука се претворени во мода и 
само најсмелите креатори можат 
да си поигруваат со овие забране-

‘револуционерите’ како мајмуни 
врескаат и фрлаат боја по фаса-
дите, а потоа дома на лонец грав 
со векна леб и половина кило-
грам салама. Каква грдотија, как-
ва бесполезност. Колкави само 
пари фрлив на овие глупости. 

Ах, требаше да создадам своја, 
автентична филозофија, а не да 
се држам до мислите на тие иди-
оти, како што се Карл Попер и 
Андре Бергсон. Какви губитници 
и сомнебулци“.

Стариот и разочаран Џорџ Сорос 
размислуваше во својот каби-
нет во Њујорк, мислите му беа 
темни и матни како водата во 
реката Хадсон. 

„Што сега, да не се залажувам, 
да летам од центарот на светот 
во тоа темно и злобно атрофи-
рано место на анемичната су-
ета – Лондон. Како да одам во 
некаков гигантски саркофаг на 
пропаднатата и импотентна им-
перија. Па нивниот Форен офис 
повеќе личи на Монти пајтон, 
отколку на сериозна тајна служ-
ба што урива влади и создава 
револуционерни промени. Ка-
ков дебакл!“

Повторно го пукна депресија, 
веќе исцрпениот Џорџ. Никогаш 
не бил пославен и понемоќен. 
Каков парадокс. 

Низ мислите му провеаја сеќа-
вања од минатото, во Будим-
пешта, кога ги попишуваше кон-
фискуваните имоти на Евреите, 
испратени во логорите на смртта 
од страна на нацистите. 

Тогаш бев најсреќен во мојот 
живот – изјави во едно телевиз-
иско интервју. 

Се потсети на филозофијата на 
Тома Аквински: во еден дел фи-
лософот (теологот) промислува 
за тоа, дека тие, во рајот, се среќ-
ни од самиот факт што гледајќи 
ги маките и слушајќи ги крикови-
те на тие во пеколот се радуваат 
што не се на нивно место. 

Така и Џорџ правеше пекол око-
лу себе, за неговата привиле-
гирана и сигурна позиција да 
му донесе рајски чувства. Исти 

Секако, овој пат конспиратив-
носта треба да се подигне на 
највисоко ниво. Треба да се 
влезе во илегала (ах, ова му го 
подига адреналинот на стари-
от добар Џорџ), да се биде бе-

скрајно дискретен, ефикасен и, 
конечно, брутален. 

„Овие а ла велвет револуции се 
премногу меки и лигави, нема ни-
каква суровост и консеквентност, 

ти идеологии на поголемиот дел 
од планетава. Воедно, по негови-
те жовијални улици ги гледате 
стадата емигранти од прва, втора 
или трета генерација, некои, пак, 
имаат длабоко потекло уште од 
времето кога нивните предци 
биле донесени како робови од  
африканските колонии. Пред сѐ, 
да служат како еден вид чудесни 
суштества за забава (лордови-
те знаеле да спорат со денови и 
ноќи, дали овие „суштества“ се 
луѓе или животни) на дворот на 
кралицата Викторија. 

Лондон со својот имагинариум е 
вистинско место за стариот Џорџ. 
Место, кое ќе го обнови неговиот 
циничен и луциден дух и ќе му 
даде нов импулс и нови визии. 

Оттаму, инспирирајќи се од 
средината и од нејзината дели-
катна перверзност, би можел да 
продолжи да дејствува преку 
својата мрежа во Источна Ев-
ропа, а полека и да се прошири 
кон Кавказот и кон каспискиот 
регион. Тоа е сега „ин“. Да се за-
рие во стомакот на Русија и да 
се протне во Иран. Во Турција 
би можел да ги наследи инста-
лациите на Ѓулен. Па, така, би 
ги шашардисал тајните служби, 
таму каде би го очекувале Фето, 
би се појавувал Сорос, и обратно. 

Ете, ново поле за уште посубвер-
зивно дејствување во однос на 
уривањето на владите што ги 
поддржуваат Трамп и Путин во 
овој дел од светот. 

такви, како во младоста во Ун-
гарија, окупирана од Вермахтот.

Прикаската за „кетманот“ е тен-
ка. Можеби и воопшто и не бил 
Евреин, кој за време на окупа-
цијата (неговиот татко купил 
лажен идентитет) се преправал 
дека е Унгарец, христијанин и 
нацистички активист. Што ми-
слите, Абвер (Abwehr) (војната 
разузнувачка служба на Третиот 
рајх) се хранел со камења и пиел 
нафта? Не би рекол. Попрво мис-
лам, дека по војната тој го сменил 
својот идентитет во eврејски за 
да се заштити од можен прогон 
на организацијата на Визентал. 

Ок – бил сѐ уште момче. И, конеч-
но, немал командна одговорност 
и не убил никого. Инаку, тешко 
дека не би бил разоткриен од 
израелските агенти. 

Конечно, како и многу млади, па 
и постари нацисти, бил врбуван 
од англоамериканските разуз-
нувачки служби. Потоа станува 
агент од влијание на ЦИА – поста-
рата сестра на МИ6. 

„Никој не станал милијардер без 
помош од тајните служби“, е ма-
сонска поговорка, а 86 отсто од 
членовите на масонските ложи 
во Британија се полицајци. 

Кога со своите шпекулантски 
вештини ја урна фунтата во Бри-
танија – проект на ЦИА, за една 
недела заработи една милијарда 
долари. А потоа, пара на пара оди. 
Ги закоти милијардите до 25 по 
Арапската пролет и Украина. Не-
говото конто порасна за цели 20 
милијарди американски долари. 

„Ах, да победеше Хилари, ќе ги 
накотев повеќе од 100, а вака?“

Уште првиот ден по дебаклот на 
Клинтон загуби една милијарда, 
а сега повторно загуби уште две. 

Да полета за Лондон, овде трамп-
истите жив ќе го запалат. А таму?

Дали кралицата му прости за фун-
тата од пред многу децении, или?

Нешто му кажуваше дека кра-
лицата не простува. Можеби ќе 
треба да го избегне Лондон? �

Соросов лет
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ЕкОНОМиЈа

СÈ повеќе граѓани наоѓаат 
начини да штедат

БАНкАрСкИот СЕктор НА СИГУрНИ НоЗЕ

Граѓаните на крајот на 2016 
година во домашните де-
ловни банки чувале 3,6 

милијарди евра, односно 222 
милијарди денари, покажу-
ваат последните официјални 
податоци на Народната банка. 
Прелиминарните податоци за 
последниот месец од 2016 го-
дина покажуваат месечен по-
раст на вкупните депозити од 
четири отсто, што претставува 
значително забрзување во од-
нос на досегашната динамика 
на порастот. Оваа статистика 
покажува дека се враќа довер-
бата на граѓаните во банките, по 
пролетниот шок кога актуелни-
те случувања ја разнишаа довер-
бата на луѓето во банкарскиот 
систем, па  многу депозити беа 
извадени од банките. Достап-
ните податоци покажуваат дека 
нивото на влоговите во странска 
валута во банките на крајот на 
декември лани е повисоко од 
нивото на влогови во март 2016 
година пред да почне пролетна-

та паника во која граѓаните 
извлекоа повеќе од една ми-

лијарда денари во странска 
валута од банките. Нивото 
во март беше 85,34 милијар-

ди денари (во странски валу-
ти), во април е за една милијарда 
денари пониско, по што следува 
мај во кој се извлечени уште 388 
милиони денари во странска ва-
лута. Тогаш трендот запира и 
состојбата се свртува и почнува 
тренд на континуиран пораст од 
јуни до крајот на декември 2016 
година, кога нивото на остана-
ти депозити во странска валута 
достигнува 85,986 милијарди 
денари во странски валути. От-
како Народната банка го објави 
најновиот сет макроекономски 

показатели со прелиминарните 
показатели за декември, може да 
се добие појасна слика за дви-
жењата во 2016 година, но и за 
очекувањата за годинава. Отта-
му заклучуваат дека девизните 
резерви се во сигурната зона, а 
освен пораст кај депозитната 
база, пораст има и кај вкупните 
кредити. Движењата се позитив-
ни, но предизвик останува кре-
дитирањето на стопанството.

� месечното зголемување на 
депозитите на приватниот 
сектор е вообичаено за по-
следниот месец од годината, 
но интензитетот на пораст е 
поголем во однос на претход-
ните две години, кога, во про-
сек, месечното зголемување 
на вкупните депозити во де-
кември изнесуваше 2,8 отсто. 
порастот на вкупните депо-
зити во декември во поголем 
дел произлезе од повисоките 
депозити на претпријатијата, 
но значителен е придонесот 
и на штедењето на домаќин-
ствата – посочуваат од Народ-
ната банка.

Дури 79,5 отсто од новото ште-
дење се должи на порастот 
на денарските депозити, што 
сигнализира дека граѓаните ѝ 
веруваат на домашната валута. 
На годишна основа, вкупните де-
позити во декември се повисоки 
за 5,7 отсто, што е над октом-
вриската проекција за крајот на 
годината од 2,6 отсто.

Позитивни се движењата и кај 
кредитирањето. Првичните по-
датоци за декември покажуваат 
пораст од 3,2 отсто на месечна 
основа, а зголемувањето во 
најголем дел произлегува од 
повисокото ниво на кредитите 
на претпријатијата.

� Во декември, вкупните кре-
дити на годишна основа се 
повисоки за 1,3 отсто и се над 
проекцијата за последниот 
квартал. Доколку се исклучи 
ефектот од регулаторните 
промени, кредитната актив-
ност заклучно со декември е 
повисока за 6,5 отсто на го-
дишна основа, што е над про-
екцијата за пораст од 5,6 отсто 

за последното тримесечје, во 
согласност со октомвриската 
проекција – се вели во објасну-
вањето од Народната банка.

Со мерките што ги презема На-
родната банка се појави простор 
за пораст на кредитирањето на 
стопанството. Така каматната 
стапка на благајничките записи 
се намали за дополнителни 0,25 
процентни поени, па сега изне-
сува 3,5 отсто. Во еден краток 
временски интервал ова беше 
второ намалување на каматната 
стапка на благајничките записи, 
откако во април минатата годи-
на беше зголемена како резул-
тат на шпекулативните напади 
врз денарот.

Сега, монетарната политика 
е дополнително релаксирана, 
банките се ликвидни и во до-
бра кондиција, финансискиот 
сектор е стабилен, што укажува 
на тоа дека има доволно пари за 
финансирање на добрите про-
екти.Бизнис-секторот измина-
тиов период во континуитет 
апелираше на релаксирање на 
кредитните услови, особено 
за компаниите што се извозно 
ориентирани.

Во изминатава година и власти-
те постојано бараа од банките да 
го засилат кредитирањето на 
корпоративниот сектор бидејќи 
сметаат дека на тој начин ќе се 
стимулира развојот на домаш-
ното стопанство.

Најавите за зголемено креди-
тирање годинава се охрабру-
вачки за бизнисот, се очекува 
дополнително да се раздвижи 
домашното стопанство. Сите 
проекции упатуваат на тоа 
дека повторно ќе забележиме 
економски пораст, иако е јасно 
дека многу работи ќе зависат 
од случувањата на домашна-
та политичка сцена, а сѐ уште 
се присутни и надворешните 
ризици. Има одредени помес-
тувања во однос на екстерните 
фактори.

� Задржани се оцените за из-
разени геополитички ризици, 
како и за неизвесност околу 
економските, политичките и 
институционалните аспекти 
на „Брегзит“. Економското 
заздравување на еврозоната 
како наш клучен економски 
партнер продолжува, во голе-
ма мера поддржано од домаш-
ната побарувачка – соопшти 
Народната банка.

Проекциите на домашните и на 
меѓународните институции за 
економскиот пораст на Македо-
нија се движат од 3 до 3,5 отсто 
во 2017 година, а тука некаде 
се и очекувањата на домашните 
бизнисмени.

Клучен фактор во пресметките 
за тоа колкав пораст ќе испора-
ча македонската економија ќе 
биде и динамиката на кредит-
ната активност. �
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Проекциите 
на домашните 

и на меѓу-
народните 

институции за 
економскиот 

пораст на 
Македонија се 

движат од 3 
до 3,5 отсто во 
2017 година, а 
тука некаде се 
и очекувањата 
на домашните 

бизнисмени

дури 79,5 отсто од новото штедење се должи на порастот 
на денарските депозити, што сигнализира дека граѓаните ѝ 
веруваат на домашната валута. на годишна основа, вкупните 
депозити во декември се повисоки за 5,7 отсто, што е над 
октомвриската проекција за крајот на годината од 2,6 отсто

Пишува | Александрија Стевковска 



Бизнисот оваа недела Бизнисот оваа неделамакедонија

Мес на та ин ду стри ја ба ра уки ну ва ње на увоз ни те да вач ки
Да се уки нат ца ри на та и пре лев ма нот за 
за мрз на то то свин ско ме со кое до маш ни-
те ком па нии го ко ри стат ка ко су ро ви на 
за пре ра бо тка, од нос но за про из водс тво 
на мес ни пре ра бо тки, ба ра Гру па ци ја та 
за про из водс тво на ме со и пре ра бо тки од 
ме со. Од 1 ја ну а ри 2017 го ди на е уки на та 
ца ри на та за увоз на за мрз на то свин ско 
ме со во со седс тво то и та мош ни те пре ра-
бо ту ва чи пла ќа ат са мо де вет про цен ти 

 За 0,1 про цен ти е зго ле мен бро јот на 
ра бот ни ци те во ин ду стри ја та ми на та-
та го ди на, а во де кем ври 2016 го ди на 
во од нос на исти от ме сец во 2015 го ди-
на бе ле жи пад од 0,9 про цен ти.

Ка ко што со оп шти Др жав ни от за вод 
за ста ти сти ка, бро јот на ра бот ни ци-
те во се кто рот Ру дарс тво и ва де ње 
ка мен во де кем ври 2016 во од нос на 
де кем ври 2015 го ди на бе ле жи по раст 
од 1,8 про цент, во се кто рот Пре ра бо-
ту вач ка ин ду стри ја има на ма лу ва ње 

Ра стат стран ски те ин ве сти ции во 
Ма ке до ни ја. Вкуп но 213,5 ми ли о ни 
евра се ин ве сти ра ни зем ја ва од ја ну-
а ри до но ем ври ми на та та го ди на.

Спо ре де но со исти от пер и од од 
2015 го ди на ко га вкуп ни от при-
лив на стран ски ка пи тал из не су вал 
192,2 ми ли о ни евра, стран ски те ин-
ве сти ции се по го ле ми за 20,8  ми-
ли о ни евра.

Спо ред из ве шта јот на На род на бан-
ка, најм но гу ин ве сти ции се вле зе ни 

Ма ке до ни ја има нај е вти на 
хра на, пи ја ла ци и ци га ри во 
Евро па
Аген ци ја та Еу ро стат на пра ви спо-
ред ба на це на та на хра на та и на 
пи ја ла ци те во це ла Евро па.

Спо ред по да то ци те, Ма ке до ни ја 
има нај е вти на хра на, пи ја ла ци и 
ци га ри во це ла Евро па.

По тоа сле ду ва ат Ал ба ни ја, Бу га ри-
ја, Ср би ја и Ко со во.

Нај ска па хра на се про да ва во Швај-
ца ри ја, а нај ска пи пи ја ла ци и ци га-
ри во Нор ве шка.

Но, се пак, спо ред пла ти те во Ма-
ке до ни ја, це ни те на хра на та, пи-
ја ла ци те и на ци га ри те сѐ уште се 
мно гу ви со ки.

алар мант на е со стој ба та во 
ме тал ска та ин ду стри ја
Ре ду ци ра но е про из водс тво то во 
ме тал ска та ин ду стри ја, а зна чи те-
лен пад, од ре чи си ед на тре ти на, 
бе ле жи и из во зот. Спо ред Здру же-
ни е то на ме та лур ги ја та ла ни, зак-
луч но со но ем ври, про из водс тво то 
на ру ди и ме та ли еви ден ти ра ло пад 
од осум про цен ти, а са мо на ме та ли 
11 про цен ти.

 Са мо во но ем ври 2016 го ди на про-
из водс тво то на ос нов ни ме та ли е 
на ма ле но за 20 от сто во од нос на 
исти от ме сец во 2015 го ди на. Зна-
чи тел но е на ма лен и из во зот, 26 
про цен ти или без мал ку ед на тре ти-
на. Во пер и о дот ја ну а ри -  октом ври 
бил 384 ми ли о ни до ла ри за раз ли ка 
од ре а ли зи ра ни те 519 ми ли о ни во 
исти от пер и од 2015. Нор мал но, ова 
на ма лу ва ње на про из водс тво то и 
на из во зот пов ле ку ва на ма лу ва ње 
и на вра бо те ни те.

свет

ин ди ска та по друж ни ца на 
„Во да фон“ се спо ју ва со 
„иде ја Це лу лар“
Бри тан ски от „Во да фон“ об ја ви 
де ка пре го ва ра за спо ју ва ње на 
сво ја та ин ди ска по друж ни ца со 
ри ва лот „Иде ја Це лу лар“. До го-
во рот, кој би бил фи нан си ран од 
ак ции, тре ба да ѝ обез бе ди на ком-
па ни ја та да се спро тив ста ви на же-
сто ка та кон ку рен ци ја на па за рот.

Три те во деч ки мо бил ни опе ра то-
ри, Бар ти Аир тел, Во да фон и Иде ја 
Це лу лар, се по го де ни со вле зот на 
па за рот на „Џио Ин фо ком“, нов опе-
ра тор во сопс тве ност на ми ли јар де-
рот Му кеш Ам ба ни, кој го по тре се 
па за рот ну деј ќи бесп лат ни гла сов ни 
по ра ки и ба за на по да то ци.

Гер ма ни ја има нај го лем  
бу џет ски су фи цит, по го лем 
и од ки не ски от
Су фи ци тот на те ков ни те пла ќа ња 
во Гер ма ни ја, ве ро јат но, до стиг на 
ре корд ни 297 ми ли јар ди до ла ри 
во 2016 го ди на, со што по втор но 
го над ми на ки не ски от и ста на нај-
го лем на све тот, со оп шти гер ман-
ски от еко ном ски ин сти тут „Ифо“. 

Тоа е ед на кво на удел од 8,6 от сто 
од БДП на Гер ма ни ја, што зна чи 
де ка офи ци ја лен Бер лин по втор но 
ја пре кр ши пре по ра ча на та гор на 
гра ни ца од Европ ска та ко ми си ја 
од 6,0 про цен ти, во ус ло ви ко га 
су фи ци тот на те ков ни те пла ќа-
ња во Гер ма ни ја во 2015 го ди на 
до стиг на 271 ми ли јар да до ла ри.

„То јо та“ ја за гу би ти ту ла та нај про-
да ван про из во ди тел на авто мо би ли 
во све тот, а пр во то ме сто го пре зе де 
гру па ци ја та „Фолк сва ген“. Со тоа се 
ста ви крај на че ти ри го диш но то вла-

Це на та на на фта та не ма да го 
до стиг не пла ни ра но то ни во

за 1,1 про цент, а во се кто рот Снаб-
ду ва ње со еле ктрич на енер ги ја, гас, 
па реа и кли ма ти за ци ја е еви ден ти ран 
пад од 0,5 про цен ти. Спо ред глав ни те 
ин ду стри ски гру пи, бро јот на ра бот-
ни ци бе ле жи опа ѓа ње кај Не трај ни 
про из во ди за ши ро ка по тро шу вач ка 
за 3,7 про цен ти, до де ка по раст има кај 
Енер ги ја за 1 про цент, Ин тер ме ди јар-
ни про из во ди, освен енер ги ја за 0,5, 
Ка пи тал ни про из во ди за 5,4 и Трај ни 
про из во ди за ши ро ка по тро шу вач ка 
за 7 про цен ти. 

де е ње на оваа ја пон ска ком па ни ја, 
ка ко што по ба ру вач ка та за неј зи ни-
от пред вод ник „ка мри“ дра стич но се 
на ма ли во САД, та ка и про даж ба та во 
Ки на го за гу би че ко рот во од нос на 
се вкуп ни от па зар. Гло бал на та про-
даж ба на „То јо та“ во 2016 го ди на во 
од нос на 2015 го ди на се зго ле ми за 0,2 
от сто, од нос но беа ис по ра ча ни вкуп но 
10,2 ми ли о ни во зи ла во 2016 го ди на. 
По крај рас тот, „То јо та“ не ус пеа да го 
за др жи пр во то ме сто. Гру па ци ја та 
„Фолк сва ген“ за бе ле жи по го лем раст 
од 3,8 от сто и со 10,3 ми ли о ни про-
да де ни во зи ла по ста ви нов ре корд 
и ја пре зе ма во деч ка та по зи ци ја во 
свет ски рам ки.

Це на та на на фта та не ма да го до-
стиг не пла ни ра но то ни во до кра јот 
на 2018 или 2019 го ди на, пред ви ду ва 
ирач ки от пре ми ер Хај дер Аба ди.

� по ба ру вач ка та е зго ле ме на и ја 
по диг на це на та на су ро ва та на фта, 
но не ма да се вра ти на ни во то од 
2013 го ди на ко га чи не ше по ве ќе од 
100 до ла ри за ба рел - ре че Аба ди на 
прес-кон фе рен ци ја во Баг дад.

Це на та на на фта та по рас на ре чи си 
два про цен та отка ко про из водс тво то 
во зем ји те- член ки на ОПЕК е на ма-
ле но, а вред но ста на аме ри кан ски от 
до лар пад на.

„То јо та“ не е ве ќе број 1

за увоз на оваа су ро ви на, до де ка кај нас 
пре ра бо ту ва чи те по овој или оној ос нов 
се оп то ва ре ни со 19 до 35 про цен ти при 
увоз на иста та су ро ви на. От ту ка, не са мо 
што не се кон ку рент ни, ту ку се отво ра 
мож ност и за до пол ни те лен зго ле мен 
увоз на пре ра бо тки, пред сѐ, од со седс-
тво то. Та ка, за 11 ме се ци во 2016 го ди на 
уво зот на мес ни пре ра бо тки се изед на-
чил со це ло куп ни от увоз во 2015 го ди на.

од биз нис ме ни од Гер ма ни ја или 
23,2 ми ли о ни евра, по тоа од Тур-
ци ја 23,1 ми ли о ни евра, сле ду ва ат 
Ита ли ја со 12 и пол ми ли о ни, Лу-
ксем бур, 11 и пол ми ли о ни евра, 
а од Бу га ри ја ре чи си 12 ми ли о ни 
евра се ин ве сти ра ни од стра на на 
биз нис ме ни во Ма ке до ни ја.

И по крај по ли тич ка та кри за, рас те 
бро јот на стран ски ин ве сти то ри 
кои од лу чу ва ат да ин ве сти ра ат во 
Ма ке до ни ја.

Са мо во пос лед ни те не кол ку ме се ци 
од 2016 го ди на беа нај а ве ни де се ти на 
стран ски ин ве сти ции кои ќе отво рат 
око лу 3.000 но ви ра бот ни ме ста.

Стран ски те ин ве сти ции за  
11 ме се ци ла ни до стиг наа 
213,5 ми ли о ни евра

Зго ле мен бро јот на ра бот ни ци те во ин ду стри ја та

Мер ки те на Трамп ги ури ва ат  
свет ски те бер зи
Ак ци и те на ком па ни и те што ко ти ра-
ат на Њу јор шка та бер за за бе ле жаа пад 
ка ко ре ак ци ја на ими гра ци ски те и тр-
гов ски те мер ки што ги пре зе де но ви-
от аме ри кан ски пре тсе да тел, До налд 
Трамп. Ин ду стри ски от ин декс на Вол-
стрит, Дау Џонс, пад на за 0,4 от сто на 
19.882,93 по е ни, СП ин де ксот за 0,3 
про цен ти на 2.273,45 по е ни, а тех но-
ло шки от ин декс Нас дак за 0,4 на 5.104 
по е ни. Ана ли ти ча ри те про це ну ва ат 
де ка па дот на вред но ста на ин де кси те 
е пос ле ди ца на ми на то не дел на та од лу-
ка на Трамп за за бра на за влез во САД 
за др жав ја ни те на се дум до ми нант но 
мус ли ман ски зем ји.

Пад на вред но ста на ин де кси те за бе ле-
жаа и европ ски те бер зи. Та ка, ин де ксот 
ДАКС на бер за та во Фран кфурт пад на 
за 0,7 от сто на 11.600 по е ни, па ри ски-
от КАК 40 се на ма ли за 0,2 про цен ти 
на 4.773,25 по е ни, до де ка лон дон ски-
от ФТСЕ има ше раст од 0,2 от сто на 
7.137,42 по е ни. Ин де ксот на То ки ска-
та бер за Ни кеи, пак, се на ма ли за 1,7 
про цен ти.
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Њут 
ГиНГрич

БраНКо  
ГеросКи

Мора да ги сфатите сери-
озно луѓето што кршеа 
прозорци пред некој ден.
Мора да се сфати сериоз-
но фактот дека Џорџ Сорос 

финансира 50 различни организации за протести низ 
целиот свет. Фактот дека ден по инаугурацијата, ако ги 
слушнете нивните говори (на соросоидите), ако слуш-
нете што кажаа, тогаш нема средина, нема заедничка 
основа, нема разбирање. Трамп или ќе се предаде, или 
Трамп ќе го победи Сорос. Тука нема средина, нема ком-
промис, освен ако Трамп не мисли да се предаде. Трамп 
нема да се предаде.

Па, во наше време беше по-
читуван министер, човеку! 
Министер воен. Министер 
за правда. Човек од доверба 
на Глигоров. Па, како може 

човек со таква биографија, со таква библиографија како 
твојата, со неспорна позиција на УКИМ, со заслужена 
професорска плата, да бие битка за позиција подолу 
од таа на глупавана плавуша со шишките? Тебе ли да 
ти објаснувам дека мнозинство од 120 пратеници е 61 
пратеник, а твојата сегашна партија ВМРО-ДПМНЕ нема 
такво мнозинство и јавно, со потпишано коминике, се 
откажа од барањето мандат? Што к*р уште треба да се 
објаснува, кажи!

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
Владимир 
БожиНоВсКи

Можеме да се доведеме 
до ситуација, едноставно, 
граѓаните да излезат да 
му кажат на господинот 
Заев дека сакаат нови избори и сите досегашни ма-
нипулации му се веќе пропаднати, дека сега сакаат да 
го дадат гласот затоа што сега излегоа на површина 
сите игри што тој ги правел со дел до Албанците 
во тие места каде што полицијата наша не дејству-
ваше, како, на пример, во Грчец, јас сум сигурен, а 
да не зборуваме во Арачиново итн., сега одеднаш 
искажаа толкава волја, толкава љубов спрема СДСМ, 
спрема Македонците, што просто ние се „стопивме“, 
но не веруваме во тоа, е сега за да поверуваме, дај 
нека нѐ пушти уште еднаш да гласаме, па ќе се види 
тогаш колку, навистина, тежи СДСМ со сите овие 
програми и со сето ова разоткривање на сѐ што ни 
беше прикриено од некаков спиритуалистички дух 
на Охридскиот договор.

саВо  
КлимоВсКи

Моите претпоставки уш-
те по завршувањето на 
изборите беа дека набр-
зо ќе имаме нови избори. 
Едноставно, распоредот 
на пратенички места е таков што ниту една партија 
не може да обезбеди стабилно мнозинство. Какви 
одлуки можат да се донесат со 61 до 62 пратеника? 
Ако некој од нив се разболи вие немате мнозинство. 
Тешко е да одржувате влада што зависи од еден или 
двајца пратеници.

ЦВетиН 
чилимаНоВ

Подготвивме извештај што 
детаљно ги опишува нив-
ните активности, со сите 
организации што, за жал, 
не ги финансира само Џорџ 

Сорос ами и УСАИД, значи со пари на американските 
даночни обврзници. Како демократско општество долго 
време ги толерираме овие активности, но неприфатливо 
е овие организации да се поврзани со политички партии 
и со поранешни разузнавачи од комунистичкиот режим 
и да организираат кампања против конзервативната 
реформистичка Влада на РМ, која ја ужива довербата на 
народот повеќе од една деценија. Нивните активности 
вклучуваат и насилни протести , напади на полицијата, 
тепање полициски службеници, заплашување на сите 
што размислуваат различно со слогани „Тик-так“. Дури и 
американските слогани „И црниот живот вреди“ и „Нема 
правда нема мир“ најдоа пат до македонските улици за 
време на овие насилни протести.

Ниедна партија да не 
преговара повеќе со ДУИ, 
доколку услов за фор-
мирање влада се наци о-
налистичките барања на штета на државните и на-
ционални интереси. Нека има мешовита, каква било, 
единствено без прифаќање на нереалните и федера-
тивни барања на ДУИ.

Јас сакам идна влада што ќе ми овозможи подобар 
живот, плата, помали даноци, цени, а не бит-пазар во 
чијшто фокус ќе биде раскрчмување на Македонија.

ЈордаНКа 
иВаНоВсКа

 |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |   |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |  

вре ме то или не кои дру ги 
ма те ма ти ки му ја од зе-
доа си ла та на ал бан-

ски от Ха ни бал. Од оној што 
се е ше страв и тре пет ме ѓу 
сво и те, оста на са мо тре пет. 
Ќе ус пее ли ко ман дан тот да 
ја за др жи пар ти ја та и без 
глас да удри на ма са та и да 
му по да де ра ка на Гру ев ски? 
За жал, тоа не се слу чи во 
не де ла та. Во не де ла та, ко га 
исте че пос лед ни от рок за 
со ста ву ва ње ко а ли ци ја, Ах-
ме ти не ус пеа да во ве де ред 
во сво јот двор полн со бес ни 
де ца. Пил ци те по рас наа, до-
би ја си ла, а не кој друг ну ди 
мно гу по ве ќе. 

Имај ќи пред вид де ка се ал-
бан ска та пла тфор ма е пред 
сѐ во вна тре пар ти ски те и во 
ко а ли ци ски те пре го во ри на 
ДУИ, не јас но е на кои „дру ги 
гра ѓа ни“ мис ли Ах ме ти. Ве-
ро јат но на За ев и дру га ри те, 
кои се за до вол ни што Ра ма 
ја прес ли ка нив на та иде ја за 
Го ле ма Ал ба ни ја во се ал бан-
ска пла тфор ма. Или обрат но, 
но не бит но.  

� Сѐ уште не ма од лу ка со 
ко го ќе вле зе ме во ко а ли-
ци ја. Ги ана ли зи ра ме си те 
оп ции со цел да ја до не се ме 
нај до бра та мож на од лу ка 
во ко рист на Ал бан ци те и 
на си те дру ги гра ѓа ни на 
ма ке до ни ја - из ја ви Ах ме ти.

Те шки де но ви и цр ни об-
ла ци се над пре тсе да те лот 
на ДУИ, а ва кво пре мре же, 
низ ка кво што ми ну ва, не 
па ме ти ни ту исто ри ја та. 
Ра стрг нат ме ѓу парт не рот 
Гру ев ски и го ле ми от Ал ба-
нец За ев, Ах ме ти тре ба да 
по ка же де ка е чо век од збор, 
до вер лив парт нер, но и го-
лем Ал ба нец. Се ка ко, по го-
лем од нај го ле ми от. 

� Нај го лем дел од пре го во-
ри те ме ѓу Вмро-ДпмНЕ и 
ДУИ не ус пе ал по ра ди тоа 
што пар ти ја та пред во де на 
од Ни ко ла Гру ев ски не от-
ста пу ва ла од ве те но то за 
вре ме на кам па ња та – де ка 
не ма да доз во ли дво ја зич-
ност на це ла та те ри то ри-
ја по це на на за ди ра ње во 
Уста вот на ре пуб ли ка ма-
ке до ни ја. Дво ја зич но ста е 
и еден од клуч ни те проб-
ле ми по ра ди кои пре го во-
ри те про пад на ле - об ја ви 
„Днев ник“ од свои из во ри.

Та ка, на пол ноќ пук на ти ква-
та. На ме сто да из би ра ме ѓу 
збо рот и гор до ста, Ах ме ти 
по ба рал од Гру ев ски да се 
пре сто ри во За ев. Овој, се ка-
ко, не при фа тил, па на ме сто 
Ах ме ти да из ле зе парт нер од 
збор и по го лем Ал ба нец од 
За ев во ед но, ста на оса ме ни-
от Ко ман дант, кој не ус пеа да 
из во ју ва по бе да над кри за та 
во Ма ке до ни ја. � (р.р.)

кО МаН ДаНТ БЕЗ Му Ни Ци Ја
� Јас сум пре тсе да тел и во 
се кое вре ме знам ка де ко-
го сум пра тил и за што сум 
го пра тил - ре че Ах ме ти за 
да де мон стри ра моќ пред 
но ви на ри те и за да по ка же 
де ка знае ка де е и зо што е 
та му Нев зат Беј та до де ка 
зад за тво ре ни те пор ти на 
се ди ште то на ДУИ во Ма ла 
Ре чи ца се „ана ли зи раа си-
те оп ции“. А Нев зат Беј та и, 
спо ред не кои из во ри, Те у та 
Ари фи, бес ни те де ца на Ко-
ман дан тот, би ле на кон сул-
та ции со За ев на „Би ха ќка“. 
Се ка ко, бр зо се вра ти ле и 
то гаш сѐ трг на ло на о па ку. 

Иа ко ја вр те ше во да та на 
сво ја та во де ни ца, За ев ѝ 
го на пра ви нај ло шо то што 
мо же ше да ѝ го на пра ви на 
Ма ке до ни ја. За два ме се ци 
Ах ме ти два па ти из гу би од 
За ев. Пр во, на из бо ри те, 
што со па ри што со мед од 
уста та му ги отки на гла со-
ви те, му ги на ма ли ман да-
ти те, а се га со не ко ја чуд на 
ми ру ди ја им го отво ри апе-
ти тот на пот пре тсе да те ли-

те и ја из гу би кон тро ла та 
врз членс тво то. Ра стрг нат 
ме ѓу пар ти ја та и дов че-
раш ни от парт нер, ста ри от 
волк не по ка жа сла бост, но 
не се по ка жа ни ту мо ќен да 
го иско ри сти ста ту тар но-
то пра во са ми от на кра јот 
да од лу чи она ка ка ко што 
до пи раа гла со ви од зад за-
тво ре ни те пор ти во Ма ла 
Ре чи ца.

� Јас ги отфр лам та кви те 
шпе ку ла ции. Ах ме ти има 
ста ту тар но пра во и сам 
да од лу чи за че ко ри те, но 
не го ва цел е да ги слуш не 
мис ле ња та на си те чле-
но ви на пре тсе да телс тво-
то за си те оп ции, за да се 
до не се најз дра ва од лу ка. 
отфр лам де ка има раз дор 
во пар ти ја та или не ка кви 
оби ди за тоа. Не ни е бит-
на по ли тич ка та суд би на на 
Вмро-ДпмНЕ или на СДСм, 
важ на ни е ре а ли за ци ја та 
на пла тфор ма та и до го во-
рот пот пи шан со Ал бан ци-
те - из ја ви порт па ро лот на 
ДУИ, Бу јар Ос ма ни.

Али Ах ме ти

Роден на:   
4 ја ну а ри 1959 г.  
во се ло то За јас

Обра зо ва ние:   
За вр шил ли те ра ту ра во 
При шти на

Про фе си ја:   
По ли тич ки ко ман дант на 
ОВК, пре тсе да тел на ДУИ
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Г лобалистите од естаблишментот со право 
биле загрижени за судбината на своите 
планови. По динамичната прва недела од 

ставање на Америка на прво место со тоа што 
цел се режими со лажна слободна трговија и 
лажни регулаторни агенции, претседателот 
Доналд Трамп, наводно, се подготвува да ги 
ревидира Обединетите нации, вклучувајќи 
ги и сите нивни агенции, програми, бирокра-
тија, конвенции, како и придружни програ-
ми. Според пишувањата на весникот „Њујорк 
тајмс“, кој е против Трамп и тврди дека е за-
познат со неколку уредби што сѐ уште се во 
нацрт-верзија, а се подготвени од страна на 
администрацијата, Трамп планира драстично 
да ја намали улогата на владата на САД во ОН 
и во други меѓународни организации. Тој, исто 
така, планира ревизија на договорите на ОН 
што го крадат суверенитетот, со цел враќање 
на самоуправувањето во различни области на 
политиката и заштеда од милијарди долари 
за американските даночни обврзници. Глоба-
листите насекаде се во паника.

Според едната нацрт-верзија од уредбите со 
наслов „Ревизија и намалување на американ-
ското финансирање меѓународни организации“, 
Владата на САД ќе го намали финансирањето на 
сите агенции на ОН или меѓународни организа-
ции што прекршуваат одредени критериуми. 
Како што извести „Тајмс“, треба да се прекине 
со финансирање на организации што признале 
полноправно членство на Палестинската управа 
(ПА) или Палестинската ослободителна органи-
зација (ПОО). Но, „Тајмс“ дури на самиот крај на 
написот го споменува фактот дека веќе постојат 
два федерални закона од 90-тите години од ми-
натиот според кои САД треба да престане да го 
финансира секое тело на ОН што ја признава ПА 
или ПОО како земја-членка. Тоа е причината што 
екстремистичката агенција за образование на 
ОН, УНЕСКО престана да добива средства и покрај 
сите напори на Обама. Поранешниот претседател 
Бил Клинтон го потпиша едниот закон, а Џорџ 
Х. В. Буш е потписник на другиот закон.

Исто така, според нацрт-верзијата 
од уредбата на Трамп, како што 
пишува „Тајмс“, секој разгранок на 
ОН или на меѓународни организа-
ции што е под контрола или под 
значително влијание на некоја др-
жава што го спонзорира терори-
змот може да престане да добива 
средства од американската влада. 
Тоа, најверојатно, ќе го вклучи и 
Советот за човекови права на ОН. 
Во екстремистичкото тело, рако-
водено од принцот на исламската 
диктатура, кој го поистоветува 
Трамп со ИСИС и тврди дека меѓу-
народното право бара стабилна 
контрола на оружјето во Америка, 
буквално, доминираат неслобод-
ни режими - вклучувајќи и некои 
од најпознатите дивјачки и убист-
вени диктатури на планетата што 

го спонзорираат тероризам со 
децении. Телата на ОН под кон-
трола или значително влијание 
на режимите што ги прогонуваат 
маргинализираните групи или 
систематски ги кршат човековите 
права, исто така, може да останат 
без средства од владата.

Иако одредени држави не беа 
споменати во написот на „Тајмс“ 
за уредбите на Трамп, се чини 
дека бруталната кинеска кому-
нистичка диктатура ќе се најде 
на врвот на листата. Меѓу дру-
гите кривични дела, таа безми-
лосно ги прогонува христијани-
те, муслиманите, следбениците 
на фалун гонг и другите верски 
малцинства - на некои дури им 
ги вадат внатрешните органи и 

ги нудат на поважни личности од 
Комунистичката партија или на 
богати странци. Во Тибет, Пекинг 
го извршува тоа што во целиот 
свет се наведува како „културен 
геноцид“ на древниот народ, со 
цел засекогаш да го збрише од 
лицето на земјата. Но, сепак, и 
покрај добро документираното 
варварство, при што загинаа 
повеќе луѓе отколку во времето 
на која било влада во историјата 
на човештвото, агентите на ре-
жимот во моментов раководат 
најмалку шест агенции на ОН.

Другите барања во рамките 
на уредбата во нацрт-верзија 
вклучуваат намалување од 
најмалку 40 проценти на сите 
други средства за меѓународ-
ни организации. „Тајмс“ тврди 
дека не е јасно дали уредбата 
предвидува намалување од 40 
проценти или повеќе од амери-
канските финансиски средства 
за секоја агенција на ОН, или 
дали намалувањето е насочено 
кон целиот федерален буџет за 
финансирање непријателска 
меѓународна бирократија. Спо-
ред уредбите, исто така, ќе се 
ревидираат сите средства што 
би можеле да бидат пренасочени 
кон Меѓународниот кривичен 
суд (МКС), неофицијален суд 
што тврди дека има надлеж-
ност врз секој човек на земјата, 
вклучувајќи ги и Американците 
и новинарите, и покрај фактот 
дека Сенатот на САД никогаш 
не го ратификуваше договорот 
за неговото создавање.

Според првата уредба, исто така, 
ќе се формира комисија што ќе 
препорача каде да се направи на-
малување на средствата намене-
ти за агенциите на ОН и за други 
глобалистички разграноци. Тоа 
тело ќе има задача, меѓу другата 
специфична одговорност, да ги 
истражи американските сред-
ства наменети за голем број 
агенции и бирократија на ОН. 
Меѓу нив е и Меѓународниот 
кривичен суд, кој во последниве 
неколку месеци се закани дека 
ќе ја разгледува можноста за 
приведување американски вој-
ници. Судот, исто така, се обиде 
да затвори новинар. Под лупа 
ќе бидат ставени и мировните 
мисии на ОН, кои се поврзуваат 
со многу скандали, пред сѐ за 

- зауздување на 
„диктаторскиот 

клуб“ во ОН

Следно на листата на Трамп
СВеТ
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силување деца, убивање цивили, 
гонење укажувачи и други злос-
торства. Конечно, ќе се истражу-
ва и Фондот за население на ОН, 
кој е вмешан во помагањето на 
кинескиот комунистички режим 
во извршувањето присилни 
абортуси и дивјачка контрола 
на населението.

Втората нацрт-верзија од една 
уредба, што, наводно, ја видел 
„Тајмс“, го носи насловот „Мора-
ториум на нови мултилатерални 
договори“. Според пишувањата 
на весникот, уредбата предви-
дува ревизија на сите сегашни и 
идни мултилатерални договори 
што вклучуваат повеќе од една 
странска влада. Ревизијата ќе 
биде проследена со препораки 
за тоа кои преговори, конвенции 
или спогодби треба да ги отфрли 
владата на САД. Во таа уредба 
особено се споменува „Конвен-
цијата за елиминација на сите 
форми на дискриминација на 
жените“, како и „Конвенцијата 
за правата на детето“, на ОН. 
Сенатот на САД одби да ги ра-
тификува и двете.

Втората уредба за мултилате-
рални договори го изоставува 
секој договор што е директно 
поврзан со национална безбед-
ност, екстрадиција и меѓународ-
на трговија. „Тајмс“ апсурдно, 
речиси патетично, се обиде да 
тврди дека, можеби, ќе се из-
остави и спогодбата на ОН за, 
наводно, глобално затоплување 
предизвикано од човекот, по-
зната како „Парискиот договор“, 
бидејќи има допирни точки со 
трговијата. Во реалниот свет, 
Трамп веќе вети дека ќе го от-
фрли тој нелегален план на 
ОН, кој и така никогаш не беше 
ратификуван од страна на Се-
натот. Веднаш по преземањето 
на функцијата, веб-страницата 
на Белата куќа вети дека ќе го 
повлече „Акцискиот план за кли-
мата“ на Обама, кој беше центра-
лен дел од нелегалните заложби 
на Обама под режимот на ОН за 
климата. Покрај тоа, без три-
лионите на САД и на западните 
даночни обврзници наменети за 
Зелениот фонд на ОН за борба 
против климатските промени, 
речиси секој трет режим во све-
тот веќе вети дека ќе се повлече 
од договорот.

Не е јасно дали пишу-
вањата на „Тајмс“ 
се точни би-
дејќи весникот 
загуби голем 
дел од својата 
кредибилност 
во последни-
ве месеци со 
х и с т е р и ј а т а 
против Трамп 
маскирана како 
новинарство и наи-
де на остри критики 
од целиот политички 
спектар за екстремната пристрас-
ност кон Хилари Клинтон, теоријата 
за глобалното затоплување предиз-
викано од човекот, глобализмот и 
големата влада. Весникот одигра 
клучна улога во известувањето за 
советскиот геноцид на Украинците, 
во донесувањето на Кастро- борецот 
за слобода на власт во Куба, како и во 
унапредувањето на глобалистичка-
та агенда на Советот за надворешни 
односи. Всушност, откако поднесе ос-
тавка, еден новинар од весникот рече 
дека „Тајмс“ е пропаганден мегафон 
на естаблишментот за предизвику-
вање војна и многу повеќе.

Слободоумните луѓе во ОН, кои збору-
вале со овој новинар, одамна преду-
предуваат дека ќе биде подобро да се 
затворат и да се укинат агенциите на 
ОН - особено за да се избегне постоја-
ната злоупотреба на глобалната би-
рократија за да престанат кинескиот 
комунистички режим и другите авто-
кратии да го шпионираат Западот, да 
ја поткопуваат западната економија, 
да ја ограничуваат слободата, да ја 
легитимираат тиранија итн. Нефор-
мален документ од Стејт департмен-
тот на САД од 1995 година со наслов 
„Подготовка на Обединетите нации за 
21 век“ препорачува затворање и кон-
солидирање широк спектар програ-
ми, агенции и планови на ОН. Денес, 
повеќе од неколку истакнати лич-
ности продолжија да повикуваат на 

затворање на УНЕСКО, 
УНИДО, Советот за 

човекови права 
на ОН, како и на 
многубројни 
други биро-
кратии што се 
надвор од кон-
трола.

Но, тоа не е до-
волно. Амери-

канските даночни 
обврзници плаќаат 

меѓу осум милијарди и 10 
милијарди долари годишно за ОН, 

повеќе од сите други 185 земји-членки 
заедно. А, за возврат, американскиот 
народ, неговата слобода, Уставот и 
националната независност се предмет 
на постојан напад од „диктаторскиот 
клуб“ и од неговите водечки службе-
ници. Активистите се надеваат дека 
под водството на претседателот Трамп 
тие ќе почнат да губат моќ. Конгресот, 
исто така, работи на тоа да го сопре 
финансирањето на ОН.

Се разбира, очекуваните активности 
на Трамп претставуваат одлична по-
четна точка - особено по осум години 
со Обама, кој во својот последен говор 
пред Генералното собрание на ОН, каде 
што доминираат диктатори, отворено 
повика Америка да ги прифати огра-
ничувањата, да даде малку слобода за 
дејствување (исто така, познато како 
самоуправување), и да се придржува до 
меѓународните правила. Сепак, многу 
подобро и потрајно решение ќе биде 
САД целосно да се повлечат од ОН. 
Во моментов подготвениот Закон за 
повраќање на суверенитетот (Х.Р. 193) 
се наоѓа кај комисијата за надворешни 
работи на претставничкиот дом. Со 
притисокот на јавноста, 2017 година 
може да биде година во која Америка, 
конечно. ќе се ослободи од „диктатор-
скиот клуб“. 

Из вор: „Њу американ“
Пре вод: Ана Цве та но ска

СВеТ

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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Р акот на грлото на мат-
ката во Македонија е 
второ малигно заболу-

вање и втора причина за смрт 
од рак кај жените, по ракот на 
дојката. Кај нас, секоја година 
од рак на грлото на матката 
заболуваат по околу 300 жени, 
а приближно една половина од 
нив умираат како последица на 
оваа болест. Почетокот на оваа 
болест е без симптоми и се на-
рекува предракова состојба. 
Појавата на првите симптоми 
се веќе знак за помалку или по-
веќе напреднат процес, а тоа се 
нечист, жолтеникав вагинален 
исцедок, повремено со приме-
си на крв како и мали крвавења 
после сексуален однос. Речиси 
секој случај на рак на грлото 
на матката може да се спречи 
со редовни гинеколошки пре-
гледи (ПАП-тест или ХПВ тест), 
како и примарно со вакцината 
против ХПВ. ПАП-тестот може 
да открие дали постојат кле-
точни промени предизвикани 
од ХПВ-вирусот и предмалигни 
состојби. Постојат повеќе ти-
пови на ХПВ и од тие типовите 
16 и 18 заедно предизвикуваат 
околу 70 отсто од сите церви-
кални карциноми.

- Според Центарот за сле-
дење на болести во САД 77 
отсто од сексуално активни-
те мажи и жени во текот на 
својот живот век ќе бидат 
заразени со ХпВ. меѓутоа, 
само многу мал број ќе раз-
вијат предракови состојби 
и рак на одредени локали-
зации, а, пред сѐ, тоа е по-
ради тоа што има различни 
кофактори што ѝ помагаат 
на оваа вирусна инфекција 
да придонесе во нејзиното 

онкогено дејствување, тоа 
се, пред сѐ, пушењето цига-
ри и намалениот имунитет 
– вели доцент доктор Горан 
Димитров, претседател на 
Здружението за ХПВ на Маке-
донија и претседател на Маке-
донското лекарско друштво.

Последната недела од јануа-
ри е означена како недела за 
превенција од ракот на грлото 
на матката.

 Зошто е важно најмалку 
еднаш годишно жените да 
прават пАп-тест и тест за 
ХпВ?
ДИмИтроВ: Изумот на 20-
тите години на минатиот век, 
кој почна да се употребува во 
масовни скенирања во педе-
сеттите години во повеќе др-
жави во светот, САД, Норвеш-
ка, Шведска, Финска направи 
еден вид триумфално одење 
кон намалувањето на инци-
денцијата на ракот на грлото 
на матката. ХПВ-тестот со ог-
ромна сензитивност може да 
ги открие, ако биде употребен 
како тест за скенирање, тие 
случаи што се во предракова 
состојба на грлото на матката.

 Дали македонската жена 
создаде навика да ги прави 
овие тестови?
ДИмИтроВ: За жал, не. Кај 
нас ситуацијата е многу кон-
традикторна. Има жени, де-
војки, кои никогаш не биле 
на гинеколог и никогаш не 
направиле ПАП-тест или ХПВ-
тест. Наспроти тоа, пред не-
колку години имавме случај 
во кој жена, на различни мес-
та во една година направила 
девет пати ПАП-тест. Со тоа 
и самото општество се става 
под голем трошок, а не се по-
стигнува никаков ефект. Има 
жени што не доаѓаат на редов-
ни прегледи и на таканарече-

но скенирање, а други, поради 
определени причини, како 
што е стравот од рак (канце-
рофобија), доаѓаат премногу 
често на преглед.

 Во македонија вакцина-
та за ХпВ е задолжителна. 
како може да ја спречи поја-
вата на ракот на грлото на 
матката?
ДИмИтроВ: Во сите учебни-
ци, протоколи, раководства, 
кога се зборува за ракот на 
грлото на матката е влезена 
вакцината за ХПВ како при-
марна заштита од ракот на 
грлото на матката. Што зна-
чи тоа? Тоа значи дека ако се 
постигне добра покриеност 
на вакцинирани девојчиња, 
а препорачана возраст е од 
12 години, а од 2015 година е 
пожелно да се вакцинираат и 
момчињата од 12 до 14 годи-
ни, ќе дојде до големо опаѓање 
на инциденцијата на ракот на 
грлото на матката во наредни-
те 10 години ако таа заедница, 
односно држава, е со голема 
покриеност на вакцинацијата.

 последните податоци по-
кажуваат дека годишно во 
македонија приближно 300 
жени заболуваат од рак на 
грлото на матката. Дали ова 
е голема бројка за нашата 
држава?
ДИмИтроВ: Тоа е голема 
бројка за држава што има два 
милиона жители и во која под 
популација што се скенира, 
односно целна група ѝ се око-
лу 480 илјади жени. Според 
новите водичи, програмата за 
скенирање ги опфаќа жените 
на возраст од 25 до 65 години. 
За жал, во последните 10-15 
години, Македонија е во пр-
вите десет земји на географ-
ска Европа што имаат висока 
инциденција на рак на грлото 
на матката.

 Зошто во некои средини 
не се прифаќа ХпВ-вакци-
ната?кој е проблемот?
ДИмИтроВ: Проблемот е, пред 
сѐ, во свеста и во дотурот на 
лажни информации до народот. 
А тоа е дека вакцината е штет-
на, има несакани последици, 
дека од неа може да се развијат 
други болести, вакцината не 
дејствува против сите типови 
вируси и така натаму. Меѓутоа, 
еден е фактот, а тоа е дека вак-
цината против ХПВ, навистина, 
штити од ракот на грлото на 
матката. Тоа е веќе докажано, 
не само во десетгодишните сту-
дии што се направени по нејзи-
ното воведување во 2006 годи-
на, туку и во истражувањата 
што се направени седум години 
пред нејзиното воведување. 
Имаме огромен период во кој 
било направено тестирање и во 
кој ефикасноста на вакцината 
против развивање малигни бо-
лести или предракови болести 
е високоефикасна и се движи 
меѓу 98 и 100 проценти.

 Дали само вакцината е един-
ствена заштита од ХпВ-ви-
русот?
ДИмИтроВ: Освен вакцината, 
постојат и правила што може 
да нѐ заштитат. Ако постои 
само ХПВ-инфекција, постојат 
препораки. Лицето што има 
инфекција треба да го зголе-
ми имунитетот со внесување 
разни витамини, олигомине-
рали и имуномодулатори, кои 
ќе помогнат да настане „брзо 
исчистување“ на инфекцијата 
и тоа во огромен процент, ако 
се почитуваат овие правила. 
Нормално, за гениталната 
ХПВ-инфекција многу се битни 
и безбедни сексуални односи, 
односно користење кондом. 
Овој вирус е многу контагио-
зен, односно високопренослив 
и кога има пречка потешко се 
пренесува. 

Македонската жена мора да создаде навика  
да оди на гинеколог

здраВjе

Раз го ва ра ше | Але ксан дра М. Бун да лев ска
Фото | Де јан Стан чев ски

ДоЦЕНт Д-р ГорАН ДИмИтроВ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ХПВ НА МАКЕДОНИЈА

кај нас ситуацијата е многу контрадикторна. има жени, девојки, кои 
никогаш не биле на гинеколог и никогаш не направиле паптест 
или Хпвтест. наспроти тоа, пред неколку години имавме случај во 
кој жена, на различни места во една година направила девет пати 
паптест. Со тоа и самото општество се става под голем трошок, 
а не се постигнува никаков ефект, вели д-р Димитров

Лицето што има 
инфекција треба 

да го зголеми 
имунитетот 

со внесување 
разни витамини, 
олигоминерали и 
имуномодулатори, 
кои ќе помогнат 
да настане „брзо 
исчистување“ на 
инфекцијата и 
тоа во огромен 
процент, ако се 
почитуваат овие 

правила
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ки не ска та му зи ка мо же да се по
фа ли со исто ри ја ко ја се про те га и 
до не кол ку ил ја ди го ди ни во ми на
то то, а ток му про вин ци ја та ју нан е 
поз на та по иск лу чи тел но ви со ки от 
сте пен на ет нич ка раз но вид ност

Свет ска та атрак ци ја од ки на „Гла сот на Ју нан“ на ста пи во Скоп је и во Охрид

Пишува |  Не ве на По пов ска

кулТура „оХрИД Ско лЕ то“ ГИ прЕт СтА ВИ НАЈ До БрИ тЕ фолк лор НИ мУ ЗИ чА рИ оД пЕ кИН шкА тА АкА ДЕ мИ ЈА НА трА ДИ ЦИ о НАл НА мУ ЗИ кА

„Охрид ско ле то“ ја 
прет ста ви ки не ска-
та атрак ци ја „Гла-

сот на Ју нан“ ( „The voice of 
Yunnan“) во Ма ке до ни ја со 
два кон цер ти во из вед ба на 
нај до бри те фолк лор ни му зи-
ча ри од Пе кин шка та ака де ми-
ја на тра ди ци о нал на му зи ка. 
Ма ке дон ска та пуб ли ка има-
ше мож ност да се за поз нае со 
вос хи ту вач ка та му зич ка тра-
ди ци ја и со бо га та та ет нич ка 
раз но вид ност на Ки на.

 „Гла сот на Ју нан“ ги при ка жу ва 
ди вер зи те тот и вос хи ту вач ка-
та умет ност на ет нич ки нај-
бо га та та ки не ска про вин ци ја. 
Му зич ки от ан самбл од Пе кин-
шка та ака де ми ја на тра ди ци о-
нал на та му зи ка го сту ва ше во 
Ма ке до ни ја со два кон цер ти 
кои се одр жаа во Скоп је, во Ма-
ке дон ска та опе ра и ба лет, и во 
Охрид, во До мот на кул ту ра та 
„Гри гор Пр ли чев“.

�  ки не ска та му зи ка мо же да 
се по фа ли со исто ри ја ко ја се 
про те га и до не кол ку ил ја ди 

го ди ни во ми на то то, а ток му 
про вин ци ја та Ју нан е поз на-
та по иск лу чи тел но ви со ки от 
сте пен на ет нич ка раз но вид-
ност. ту ка при па ѓа ат нај го ле-
ми от број ет нич ки гру пи ме-
ѓу про вин ци и те на ки на. од 
56-те офи ци јал но приз на ти 
ет нич ки гру пи на ки на, ду ри 
25 се на о ѓа ат во Ју нан - ве лат 
од „Охрид ско ле то“.

Ан самб лот „Гла сот на Ју нан“ е 
ос но ван од стра на на слав ни от 
ки не ски со пран Јин Џи а о фенг, 
а ка ко му зич ки ди ре ктор се 

пот пи шу ва поз на ти от ки не ски 
ком по зи тор Зоу Ханг. Пер фор-
ман сот на овој ан самбл прет-
ста ву ва сво е вид на му зич ка га-
ла кси ја со чи не та од из вор ни те 
зву ци и му зи ка та на ет нич ки те 
мал цинс тва во Ју нан.

Со цел кон цер ти те на нај до-
бар и на нај а втен ти чен на чин 
да ги при ка жат ет но пес ни те 
и фолк лор на та умет ност на 
ет нич ки те гру пи од про вин-
ци ја та Ју нан, кре а тив ни от тим 
на овој ан самбл по ми на мно гу 
вре ме во об ла сти те од Ју нан 

истра жу вај ќи и со би рај ќи ет-
но пес ни и из вор ни ре ле вант ни 
ма те ри ја ли ме ѓу са ми те ет нич-
ки мал цинс тва.

�  ко га ста пив на функ ци ја та 
му зич ки се ле ктор на мош-
не ре но ми ра ни от фе сти вал 
„охрид ско ле то“, мо ја та иде ја 
бе ше лич ни те и при ја тел ски 
ин тер на ци о нал ни кон та кти 
да ги пре то чам во де ло, т.е. 
го лем број свет ски му зич ки 
ими ња и атра ктив ни ан самб-
ли да дој дат на ма ке дон ско-
то под неб је и на ви сти на сум 
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Култура
Книжарницата „антолог“ 

препорачува:

4
горчливо

срце
Виктор  

дел Арбол

100 НАЈУБАВИ СлИкИ НА СИтЕ ВрЕмИЊА

  

поделба
Split

Заработка: 25.700.000 $

жанр: хорор
режија: М. Најт Шамалан

актери: Џејмс Меквој,  
Ања Тејлор Џој,  

Хејли Лу Ричардсон 

КучешКи живот
A dog’S purpoSe

Заработка: 18.200.000 $

жанр: комедија
режија: Ласе Халстром

актери: Џош Гед,  
Денис Квејд,  
Пеги Липтон

сКриени бројКи
Hidden FigureS

Заработка: 14.000.000 $

жанр: драма
режија: Теодор Мелфи

актери: Тараји П. Хенсон, 
Октавија Спенсер,  

Џанел Монаен

притаено Зло: 
последното поглавје

reSident evil:  
tHe FinAl cHApter

Заработка: 13.600.000 $

жанр: акција
режија: Пол В.С. Адамс

актери: Мила Јовович,  
Јан Глен,  

Али Лартер

ла ла ленд
lA lA lAnd

Заработка: 12.200.000 $

жанр: комедија
режија: Дамиен Чазел

актери: Рајан Гослинг,  
Ема Стоун,  

Џон Леџенд

тоП 5 НаЈГледаНи филма  
          во САД викендов

1
барскиот
свет
Леа  
Џејкобсон

3
длабоко
во душата
Јасмина  
Кадра

5
Ќерки на 
судбината
Тара  
Хајланд

2
човекот што 

вредеше  
35 милијарди

Никола  
Ансјон

„Енигма на копнежот“ е масло на 
платно насликана од шпанскиот 
сликар Салвадор Дали (1904 – 1989) 
во 1929 година. Таа се наоѓа во га-

леријата на современа уметност во 
Минхен. Сликата отсликува пејсаж 
во голема пустина. Ова е ретка сли-
ка во чест на неговата мајка. �

„енигма на копнежот“ на салвадор дали

сре ќен што пет ме се ци пред 
офи ци јал но то отво ра ње на 
фе сти ва лот, јас и ди ре кто-
рот оли вер Ар сов ски мо же ме 
да нај а ви ме го ле ма свет ска 
атрак ци ја „Гла сот на Ју нан“ 
- ве ли Ѓор ѓи Цуц ков ски, му-
зич ки се ле ктор на Фе сти ва лот 
„Охрид ско ле то“.

Не кои од ре пре зен та тив ни-
те из вед би кои ги вклу чу ва 
пер фор ман сот на ан самб лот 
„Гла сот на Ју нан“, ка ко што се 
Тан цот на па у нот, Тан цот на 
ле ва та но га, Тан цот за гоз ба та 
и Тан цот на мал цинс тво то Ва, 
беа прет ста ве ни на кон цер тот 
за да се до ло ви уба ви на та на 
при ро да та и жи во тот кои се 
со др жа ни во ет но-умет но сти-
те од Ју нан.

По крај тоа, раз но вид но ста на 
му зич ки те фор ми кои се прет-
ста ву ва ат на кон цер тот, ка ко 
што се поп и свет ска та му зи ка, 
се из ве де ни од из вор на та ет-
но-му зи ка на мал цинс тва та во 
Ју нан со цел древ на та му зи ка 
да се изра зи и на нов по и на-
ков на чин.

� Во ки на по стои огром на тра-
ди ци ја кон му зи ка та, а тра ди-
ци о нал на та му зи ка на ви сти на 
се не гу ва. На пе кин шка та му-
зич ка ака де ми ја по стои огро-
мен од дел по тра ди ци о нал на 
му зи ка и тра ди ци о нал но ис-

пол ну ва ње кој го по се ту ва ат 
ил јад ни ци сту ден ти. по сто-
јат три ан самб ли од на ци о на-
лен ин те рес кои се др жав ни, 
а „Гла сот на Ју нан“ е еден од 
нив. Зна чи, ста ну ва збор за 
ан самбл кој по тек ну ва од пе-
кин шка та му зич ка ака де ми-
ја, брои 24 лу ѓе, ме ѓу кои има 
му зи ча ри на тра ди ци о нал ни 
ки не ски ин стру мен ти, тан ча-
ри и во кал ни ин тер пре та то-
ри. му зи ка та е адап ти ра на за 
европ ско то под неб је, зна чи 
ста ну ва збор за „world music“, 
та ка што е спе кта ку лар но до-
жи ву ва ње ка ко про гра ма, но и 
ка ко му зич ка ин тер пре та ци ја 
и ква ли тет е не што не се којд-
нев но, што на ви сти на мо же да 
се чуе ед наш во мно гу го ди ни 
- ве ли Цуц ков ски.

Кла сич на та ки не ска му зи ка 
пре не су ва на од ге не ра ции на 
ге не ра ции е дел од овој пер-
фор манс исто ка ко што е и 
вос хи ту вач ки бо га та та фолк-
лор на кул ту ра од раз лич ни те 
ре ги о ни на Ки на. Пос лед ни те 
ар хе о ло шки истра жу ва ња ја 
сме сту ва ат оваа му зич ка тра-
ди ци ја со ве ко ви пред са мо то 
по ја ву ва ње на европ ска та ци-
ви ли за ци ја, со што таа е ве-
ро јат но ед но од нај древ ни те 
про ја ву ва ња на чо ве ко ва та 
кул тур на исто ри ја.

Кон цер ти те на ан самб лот „Гла-
сот на Ју нан“ пре зен ти раа ре-
тко кон церт но до жи ву ва ње кај 
нас во автен тич ни от пер фор-
манс из ве ден од стра на на нај-
до бри те фолк лор ни му зи ча ри 
на Ки на.

� ма ке до ни ја е пој дов на точ-
ка од тур не ја та на „Гла сот на 
Ју нан“. мно гу сум сре ќен што 
тие го сту ва ат во ма ке до ни ја 
би деј ќи во ки на за да па ту-
ва те и да го сту ва те не ка де 
ка ко ан самбл, по треб но е да 
до би е те доз во ла за ко ја од-
лу чу ва ко ми си ја од 40 чле на. 
од ма ке до ни ја про дол жу ва-
ат во зем ји те на Бал ка нот и 
от та му во за пад на Евро па - 
ин фор ми ра Цуц ков ски.

Пер фор ман сот на овој ан самбл 
прет ста ву ва сво е вид на му-
зич ка га ла кси ја со чи не та од 
из вор ни те зву ци и му зи ка та 
на ет нич ки те мал цинс тва во 
Ју нан. �

кулТура
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СЦЕНа

Оваа наша дневна 
балканска политика, 

навистина, не ме 
интересира затоа 
што, едноставно, 
е извртувачка  и 

манипулативна и  
сѐ што не треба

сÈ што не е од 
династиjата 
Клинтон е  
подобар избор

ВлАДо ГЕорГИЕВ

Пишува |  Maрина Костовска
Фото |  Aлександар Ивановски

� На што најмногу му се раду-
вате во Скопје?
ГЕорГИЕВ: Кога и да дојдам 
во Скопје не сум под притисок, 
посебно со времето. Знам дека 
можам денес да си одам дома 
или утре или задутре...Имам 
многу добри пријатели, храна-
та е одлична, луѓето весели. Сѐ 
е супер и затоа многу сакам да 
доаѓам овде.

� Само што дојдовте и на „тви-
тер“ се фотографиравте со, 
како што велите, Вашата оми-
лена триумфална капија...
ГЕорГИЕВ: Да! Една од најуба-
вите триумфални капии е оваа 
во Скопје.

� меѓу коментарите имаше и 
еден во кој еден од Вашите 
следбеници Ви раскажува дека 
неговите мајка и татко се за-
познале во Скопје и дека токму 
тука е роден неговиот брат. Ви 
се случува ли често луѓето да 
Ви се исповедуваат, да Ви се 
отворат од нигде-никаде?
ГЕорГИЕВ: Па, да. Луѓето имаат 
потреба да си кажат што ги чеша, 
што сакаат да си кажат. А, „Тви-
тер“ е вистинското место за тоа.

� пред две години имавте голем 
концерт сам, но што да очеку-
ваме овој пат од Вашата ком-
бинација со тони Цетински?
ГЕорГИЕВ: Се надевам – добар 
концерт. Тоа очекуваме, тоа и го 
најавивме и ништо друго.

� Веројатно ќе изведете и 
нешто заедно...
ГЕорГИЕВ: Баш деновиве се 
договараме и го составуваме 
репертоарот. Мислам дека ќе 
се сретнеме кратко пред кон-

По две години од неговиот последен концерт, Владо Георгиев повторно 
се враќа во Македонија. Во Скопје дојде на неколку дена за да ги среди 
обврските пред настапот во спортската арена „Борис Трајковски“, каде 

што на 18 февруари ќе пее заедно со Тони Цетински.

Некогаш нескротливиот боем од Црна Гора, денес е оженет човек и татко на 
тримесечната Софија. Но, тоа не ја запира неговата работа, туку, како што 
ветува пејачот, веќе напролет ќе ѝ понуди нешто ново на публиката.

Дотогаш, се надева дека ниската температура ќе ги собере неговите обожа-
ватели на концертот. 

цертот и ќе направиме нешто 
интересно.

� работите на нешто ново, ав-
торско?
ГЕорГИЕВ: Работам во студио на 
две-три нови песни. Веројатно 
ќе пуштам прво една, па потоа 
и другите и се надевам дека ќе 
завршам до пролет.

� Дали  зимата е најдобро време 
да се дојде на Ваш концерт?
ГЕорГИЕВ:Па, во лето луѓето 
можат да одат на сто страни. А, 
кога ќе дојдам во зима, луѓето 
немаат што да прават, па доаѓаат 
на мојот концерт (се смее). Важно 
е само да дојдете добро располо-
жени и во добро друштво.

� Запознаени сте со забраната 
на ЗАмп во македонија? таа 
забрана се однесува и на Ва-
шата музика. кој е Вашиот став 
за ова?
ГЕорГИЕВ: Каква врска имам 
јас со тоа? Не забранив јас. Не 
разбирам, навистина, зошто 
го прават тоа, но јас ништо не 
можам да променам. Си имаат 
луѓето интернет, па нека слуша-
ат таму, може да купат и цеде... 
Што да правам?

� како Ви се промени животот 
откако сте татко?
ГЕорГИЕВ:Не многу, морам да 
си признам. Единствено, бебе-
то некогаш порано се буди, јас 
подоцна сум легнал и подоцна 
станувам, па ми е малку стрес ако 
ме разбуди во шест часот наутро.

� Ве фаќа ли страв што е жен-
ско?
ГЕорГИЕВ: Баш сакам што имам 
ќерка. Засега не стравувам, но, 

веројатно, со времето ќе станам 
луд татко, кој сѐ следи.

� Би ја оставиле ли и Софија да 
влезе во музичкиот бизнис?
ГЕорГИЕВ: Зошто да не, но нико-
гаш не би ја терал да прави нешто 
против своја волја. Луѓето мораат 
сами да се пронајдат и да го ра-
ботат тоа што чувствуваат  дека 
им лежи и што сакат да го рабо-
тат. Не значи дека ако таткото е 
фудбалер, дека и синот мора да 
биде тоа.

� Следите ли политика? 
ГЕорГИЕВ: Само колку што 
морам, колку да бидам во тек. 
Избегнувам да следам дневна 
политика и сите политички ма-
нипулации на цел Балкан.

ГЕорГИЕВ: повеќе мислев на 
светската политика, трамп, 
путин, меркел...
ГЕорГИЕВ: Е, тоа, да. Сметам 
дека секоја промена е добредој-
дена, во принцип. Јас, навистина, 
не бев љубител на династијата 
Клинтон, па кој било друг да 
дојдеше, јас тоа би го поздра-
вил. Во секој случај, помило ми 
е што дојде Трамп, отколку таа 
да победеше. А, ако ме прашате 
за оваа наша дневна балканска 
политика, тоа, навистина, не ме 
интересира затоа што, едностав-
но, е извртена и манипулативна 
и сѐ што не треба. �
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БрЕНД кОНЦЕПТи | музички икони

не по втор ли ва му зич ка бај ка и ма ги ја  (втор дел)
Пишува |  Сотир Костов 

во о би ча е но, си те сказ ни, 
при каз ни и бај ки од на ше-
то дет ство и мла до ста, без 

раз ли ка да ли беа од бра ќа та 
Грим или од Ан дер сон, поч ну ваа 
на ист на чин: си би ла ед на уба-
ва прин це за.... или си бил еден 
хра бар принц и..... та ка на та му. 
Бај ка та за ко ја де не ска ќе пи шу-
вам оди мал ку по и на ку: Бе ше 
ед наш еден ге ни ја лец, Бра јан 
Еп штајн, кој од Ли вер пул из не се 
че ти ри ти неј џе ри во све тот... и 
ги вне се во на ши те жи во ти. По-
го ду ва те, се ра бо ти за ли вер пул-
ски те „бу бач ки“ - Битл си! Ина-
ку, да се пи шу ва за нив е мно гу 
те шко, но, се пак, пре диз ви кот 
е по го лем од таа те шко ти ја. 
Тие се твор ци на по пу лар на та 
рок и поп-му зи ка и кул ту ра од 

реш тво. На тој план тие ни ко гаш 
не из не ве ри ја (Don’t Let Me Down 
- Не ме из не ве ру вај). Со еден збор, 
тие на пра ви ја ви стин ска раз ли ка 
во на ши те жи во ти. Ни до ка жаа и 
по ка жаа де ка не сме без на деж но 
бес по мош ни, де ка не тре ба да се 
по ми ру ва ме со оп штес тве на та 
мар ги на ли зи ра ност и де ка оча-
јот, не мо ќта и бес перс пе ктив но-
ста мо же ме и мо ра ме да ги пре-
тво ри ме во го ле ма акти ви рач ка 

де ка тие беа идо ли и на Битл си. 
И што мо жеа да на пра ват овие 
му зич ки, и не са мо му зич ки, ге-
ни јал ци од Ли вер пул?

Тие, де фи ни тив но, ги за па ли ја 
60-ти те го ди ни на 20 век. На мла-
ди те, и не са мо на нив, им да доа 
ве сел ба, за до волс тво и воз бу да. 
Но, тие ста наа и сим бо ли за не-
што мно гу по важ но, сим бо ли за 
мла де шка не пос луш ност и вред-
но спро тив ста ву ва ње на зго ле ме-
на та за душ ли вост и хи по кри зи ја 
на ма те ри ја ли стич ка та кул ту ра. 
Битл си ука жу ваа на ап сур ди те 
на оп штес тво то. Но, не се за до-
во лу ваа са мо со тоа. Не за ста ну-
ваа са мо на ни во на ука жу ва ње. 
Актив но се спро тив ста ву ваа на 
ли це мерс тво то и на алч но ста. Не 
пре ста наа да ба ра ат ко ре ни ти 
про ме ни. На кра јот беа до жи-
ве а ни ка ко ви стин ска про ме на, 
пред вес ник на си те ид ни му-
зич ки, кул тур ни и оп штес тве ни 
про ме ни. На мла ди те ти неј џе ри 
им ги отво раа ср ца та и ду ши те, 
а цр ни от не из ве сен свет им го 
пре тво раа во пре крас но и смис-
ле но ме сто, откри вај ќи им це ло-
сен спе ктар на емо ции кои но сеа 
го ле ма на деж, уште по го ле ми со-
ни шта и не мер ли ва инс пи ра ци ја 
за актив ност и кре а тив но тво-

60-ти те го ди ни на 20 век. Му-
зи ка та што ја ком по ни раа и 
из ве ду ваа и но ва та кул тур на 
па ра диг ма што ја соз да доа не 
беа са мо по тро шу вач ки ка те-
го рии. На про тив, тие беа врв ни 
умет нич ки фор ми ис пол не ти со 
мно гу број ни вред но сти и бо га-
та со др жи на до стој ни за по чит. 
Овие мла ди кре а тив ни ти неј џе-
ри од Ли вер пул се твор ци на фе-
но ме нот „битл ма ни ја“, фе но мен 
кој на ви дум е му зич ки, но во 
ос но ва та е кул ту рен, во изра зот 
умет нич ки, а по оп фат, обем и 
ка ра ктер оп штес твен. Нај пр вин 
го изу ми ја, а со вре ме то и по пу-
ла ри зи раа ро ке нрол-зву кот на 
две еле ктрич ни ги та ри. До да-
доа су штин ска ал ка на син џи-
рот на му зич ка та екс пре си ја, 

та ка што го сме ни ја до то гаш-
ни от кон цепт на му зи ка. Со тој 
звук соз да ваа пес ни и му зи ка со 
ко ја го ур наа ѕи дот по ме ѓу му-
зи ка та за мла ди и му зи ка та за 
во зрас ни, што бе ше клуч но до-
стиг ну ва ње во 60-ти те го ди ни 
од ми на ти от век, па та ка по тоа 
сѐ поч на да зву чи и да  изг ле да 
по и на ку. Во крај ни от ис ход тоа 
бе ше ви стин ско ос ло бо ду ва ње 
на лич но ста. Де нес ни кој не мо-
же да го вра ти на зад ча сов ни кот 
на ин ди ви ду ал но ста и сло бо-
да та да би де тоа што е. Во таа 
смис ла ова бе ше ре во лу ци ја во 
чо ве ко ва та исто ри ја, лич на на 
ин ди ви ду а лен план, кул тур на 
за оп штес тве на та за ед ни ца, ре-
во лу ци ја ко ја бе ше мно гу под ла-
бо ка од си те дру ги по ли тич ки 
ре во лу ции поз на ти до то гаш. Да 
се при се ти ме са мо на го ди ни те 
на бун тот на „де ца та на цве ќе-
то“, ко га цве таа хи пи и афро фри-
зу ри, го ди ни те на ро ке нрол и 
мју зик лот „Ко са“, и на идо ли те 
на мла ди те кои мар ши раа низ 
ули ци те и пло шта ди те (Мар тин 
Лу тер Кинг – „Јас имам сон“), 
но и тие кои ви стин ски ди гаа 
ре во лу ции (Че Ге ва ра – Ви стин-
ски от ре во лу ци о нер се ко гаш се 
ра ко во ди со огром ни чув ства 
на љу бов). А, да не за бо ра ви ме 

енер ги ја и за ед нич ка си нер ги ја, 
ко ја ру шеј ќи ги ста ри те дог ми 
и кон зер ва тив ни те пра ви ла, ќе 
соз да де но ви вред но сти за кои 
вре ди да се бо ри ме, из бо ри ме и 
да ги жи ве е ме. 

Имаа ви зи ја за ид ни на та. Инс-
пи ра ци ја та за соз да ва ње им бе-
ше не пре суш на, а ен ту зи јаз мот 
не мер лив. За се то тоа нив ни те 
по ра ки беа мно гу ед но став ни: 
Ако има те та лент и енер ги ја, мо-
же те да го по бе ди те си сте мот. 
Са мо та ка мо же те од оп штес-
тве на та зад ни на да истр ча те 
на оп штес тве но то игра ли ште 
и да го оди гра те сво јот нат пре-
вар на жи во тот. Ка ко го пра веа 
тоа? Па, тие не соз да ваа са мо му-
зи ка. Да ваа ин терв јуа, при што 
„сли каа“ со збо ро ви. Мар ши раа 
низ ули ци те и јав но го во реа за 
сѐ. Ко га Џон, Пол, Џорџ и Рин го 
из ви каа „Help! I need somebody“ 
(По мош! По тре бен ми е не кој), 
мла ди те сфа ти ја де ка на се ко-
ја смрт на ду ша ѝ се по треб ни 
љу бов, при ја телс тво и искре ни 
чув ства. Та ка тие им пр ко сеа на 
кон вен ци и те, сни маа фил мо ви, 
се бо реа за це ли во кои ве ру ваа, 
про во ци раа ди ја лог и де ба та, и 
го на со чу ваа вни ма ни е то кон 
не кон вен ци о нал но ста. Мо же би 
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не ко гаш се од не су ваа не ра зум-
но, но тоа бе ше ре зул тат на нив-
ни от не скрот лив бун тов нич ки 
дух. Ви стин ски бун тов нич ки 
кла си ци! Се пак, беа и оста наа 
(нај ве ро јат но за се ко гаш) му зи-
ча ри, по е ти, твор ци, из ве ду ва чи, 
кои со топ ли на ја до пре а на ша та 
ду ша, ги рас тре пе ри ја на ши те 
ср ца, се гри жеа за све тот. Мно гу 
мла ди, а имаа свој цврст став. 
Со не го ја соз да доа и прет ста-
ву ваа но ва та кул ту ра на мла-
ди те, ко ја де нес е до ми нант на. 
За нив мла ди те отсе ко гаш би ле 
мно зин ска гру па во све тот, врз 
ко ја тие вр шеа по зи тив но вли-
ја ние, го во реа во нив но име, но 
и за ед но со нив по ста ву ваа но ви 
вред но сти. Таа кул ту ра и де нес 
се не гу ва, тие вред но сти и де-
нес се жи ве ат. На пра ви ја сѐ што 
е во нив на моќ ни ко гаш да не 
оста не ме без ни вен стих, збор, 
по е зи ја, про за, ме ло ди ја, акорд 
или пес на. Це ло то тво реш тво на 

Битл си е нај до бар до каз за до ка-
жу ва ње на те за та де ка ро кот е 
умет ност. Ими ња та на че тво ри-
ца та не слу чај но во 2004 го ди на 
се нај доа на ли ста та на 50 бес-
мрт ни’ на спи са ни е то „Ро линг 
стон“ по по вод од бе ле жу ва ње то 
пе де сет го ди ни од ро ке нро лот. 
Си те ја приз на ва ат ге ни јал но ста 
на тан де мот Ле нон – Ма карт ни. 
Ина ку, се та нив на умеш ност се 
со стои во аси ми ли ра ње то и син-
те за та на мнош тво то по стој ни 
му зич ки ше ми, пре ку кои тие 
тво реј ќи соз да ваа но ви вред но-
сти. Тие пр ви ја уви доа не о гра-
ни че на та мож ност на му зич ка та 
над град ба, на ро ке нро лот, та ка 
што, ус лов но ре че но, ед на обич-
на му зич ка фор ма ди рект но ја 
транс фор ми раа во умет ност. 
При тоа ус пе а ја сопс тве на та ин-
ди ви ду ал ност да ја по дре дат на 
за ед нич ки от израз. Вли ја ни е-
то на ли вер пул ска та че твор ка е 
тол ку го ле мо што тие ги во об-

ли чи ја па то ка зи те на це ла ед на 
ге не ра ци ја во Евро па и во САД. 
Нив на та му зи ка ѝ да де по себ-
на моќ на ед на но ва кул ту ра, и 
тоа во ме ра во ко ја иста та бе-
ше сѐ поб ли ску до ака дем ско то 
по и ма ње на умет но ста. Тие беа 
пи о не ри на рок- и поп-аван гар-
да та од 60-ти те го ди ни на 20 
век. Се то тоа за ед но е нив на та 
фи ло зо фи ја, ко ја се те ме ли на 
мо то то: „Ве ру вај. мис ли. Дејс-
тву вај“. По са ку ваа и се бо реа 
за свет во кој единс твен па сош 
е ср це то. Тоа е фи ло зо фи ја ја-
ка и сил на ка ко фи ло зо фи ја та 
на Бер транд Ра сел. Се то тоа 
што го смис ли ја, на пра ви ја и 
пла си раа на мла ди те, но и на 
во зрас ни те, е нив ни от из во нре-
ден пер фор манс, ори ги на лен и 
не по втор лив, ка ко ге ни јал но ста 
на Ајн штајн. Ге ни јал ци трај но 
по све те ни на иде и те за мир, за-
ед ниш тво, пра вед ност, сло бо да 
и де мо кра ти ја. �
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СтрАНЦИ Во мАкЕДоНИЈА

Паула Купер  Трајковски е девојка што го остава своето 
родно место Чарлстон, Јужна Каролина, и во име на љубовта 
решава да живее овде. Со Македонија првпат се запознава 
во 2010 година, а свој постојан престој во оваа земја има 
од 2012 година. Има двегодишен син и работи со интернет
продажба на накит. За македонскиот народ вели дека, 
навистина, ѝ се допаѓа што знае да ги почитува културата 
и традицијата. Ја сака безбедноста и начинот на кој луѓето 
живеат овде. Иако, како што открива за „Република“, смета 
дека е потребен отворен ум кон различностите

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

� кога првпат дојдовте во македо-
нија?
пАУлА: Во Македонија првпат дојдов 
во јули 2010 година. Тоа беше на мојот 
прв одмор и моја прва средба со се-
мејството на сопругот. Официјално, 
овде дојдов да живеам во 2012 година.

� Доаѓате од земја со различна кул-
тура и традиција од македонија. 
како успеавте да се адаптирате на 
животот овде?
пАУлА: Јас решив дека ќе паметам зо-
што сум се преселила овде и нема ни-
кому или на ништо да му дозволам да 
застане на тој пат. Се преселив поради 
тоа што се вљубив и таа причина беше 
доволна за да се обидам и да направам 
тоа да функционира во моите очи.

Ги почитувам луѓето овде. Културата, 
традицијата... како што и мојот сопруг 
ги почитува моите. Навистина лесно 
успеав да се приспособам на живо-
тот во Македонија бидејќи сопругот 
и неговото семејство ми помагаат и 
ме поддржуваат во сѐ. Овде можам да 
бидам своја, да имам свои пријатели... 
Јас сум таа што сум, имам можност да 
живеам далеку од дома, флексибилна 
сум и создадов свој начин како да го 
направам мојот живот овде убав, без 
да ми биде тешко. Го игнорирам не-
гативното и се фокусирам на тоа дека 
моето семејство ми е најважно.

� кое е Вашето искуство? Знае ли 
македонецот да подаде рака и да 
помогне доколку е потребно?
пАУлА: Семејството на мојот сопруг, 
генерално, многу добро ме прифати 

и многу го сака мојот син. Пријателите 
на сопругот и моите пријатели, исто 
така, се тие што се секогаш тука за нас 
кога ни е потребно. Јас, навистина, ги 
имам најдобрите золви и сметам дека 
можноста да се разговара со нив за сѐ, 
исто како со мојата сестра дома, е, на-
вистина, прекрасна. 

� кое е Вашето мислење за македон-
скиот народ?
пАУлА: Имам позитивно искуство, но 
и негативно. Мислам дека, генерално, 
има, навистина, добри и топли луѓе 
овде. Сум била на македонски свадби 
и, навистина, се волшебни. Ми се до-
паѓа што се почитуваат традицијата 
и обичаите. Ми се допаѓа што земја-
та е безбедна, што луѓето одвојуваат 
време за себе, за кафе надвор и за 

Паула со  
синот Ноа

Паула со  
сопругот Бојан

Овде можам да бидам своја, да имам свои пријатели

разговор со пријател. Но, за жал, овде 
има луѓе што не се отворени и не се 
однесуваат добро кога сум излезена 
низ град сама, без придружба на мојот 
сопруг. Се случува да ми се обратат со 
погрдни зборови. Не се случува често, 
но, според мене, доволно за да ме воз-
немири. Сметам дека луѓето не разби-
раат колку е потребно за странец што 
доаѓа од друга земја да се приспособи 
и да живее на друго место. Потребно 
е многу. Мора да се биде силен. Ги на-
пуштив својот дом, своето семејство 
и моите пријатели.  Го отворив својот 
ум кон нешто поинакво. Ги почитувам 
луѓето и тоа го очекувам за возврат. 
Исто така, мислам дека треба да се 
има и поголемо разбирање за луѓе-
то со хендикеп. Навистина не ми се 
допаѓа сообраќајната некултура, на 
пример кога автомобили се паркира-
ни на места наменети токму за луѓе од 
оваа категорија. Сакам Македонците 
да знаат дека не е важно како изгле-
да некој или колку е паметен, секој 
заслужува почит.

� Дали Ви се допаѓа традиционалната 
македонска кујна?
пАУлА: Македонската храна е пре-
красна. Ги сакам полнетите пиперки, 
мусака, скара, сутлијаш и обожувам 
шопска салата. Македонските вина 
се единствени. Мојата свекрва ми ја 
васади љубовта кон македонските 
специјалитети бидејки, искрено, таа е 
најдобриот готвач во Македонија. Сум 
пробала храна на многу места овде, но 
немам вкусено подобра од нејзината.

� Имате ли слободно време за да ја 
истражите македонија? кое, според 
Вас, е најубавото место што треба 
секој да го посети во оваа земја?
пАУлА: Имам двегодишен син, Ноа, 
и свој портал за накит, па со сопругот 
повеќе сме фокусирани околу обврски-
те што ни ги носат работата и детето. 
Но имам посетено некои места во Ма-
кедонија, кои, навистина, ми оставија 
голем впечаток. Многу ми се допаѓа 
Охридско Езеро и градот Охрид. Пре-
красниот стар град. Не верував колку е 

убав сѐ додека не го видов со свои очи. 
Навистина нешто неверојатно. Исто 
така, ми се допаѓа и Берово, чист и свеж 
воздух и прекрасна храна.

� Во недостига ли Вашата земја?
пАУлА: Се разбира. Ми недостига раз-
личноста. Ми недостигаат мирното 
возење автомобил и полесниот начин 
за наоѓање паркинг. Ми недостигаат 
пријателите, семејството, но добрата 
работа во сето ова е технологијата. Таа 
ми помага постојано да бидам во кон-
такт со сите. Најубавото од сѐ е што 
моите сакани во Јужна Каролина ја 
поддржуваат мојата среќа. 

� кои се Вашите планови, останувате 
ли во македонија?
пАУлА: Да, остануваме да живееме 
овде. Но никогаш не се знае што ќе 
ни донесе иднината. Навистина ми 
се допаѓа и сакам да живеам овде и 
се надевам дека позитивните рабо-
ти ќе продолжат да ги надминуваат 
негативните. �
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шанел останува верен 
на својата ДНК, којa е 
фокусиранa на ретро-

силуети на гламур и на ефек-
тивни детали. Карл Лагерфелд 
покажа дека неговата мисија 
и понатаму е да лансира гла-
мурозни, скапоцени парчиња 
облека. Во новата колекција на 
висока мода, која ја претстави 

моДНА НЕДЕлА Во пАрИЗ

 Боите се пролетни 
– ведри, пастелни 

нијанси на розова, 
сина, зелена, лимон

жолта. од материјалите 
лагерфелд нуди твид, 
букле, проѕирен тул и 

елегантна свила

Гламурот на Шанел

Се разбира, и оваа колекција не 
можеше да биде осмислена без 
ДНК на куќата, а тоа се костуми-
те, кои се базираат на палто и 
на долго здолниште со висока 
половина од букле. Легерфелд 
овој костум го надгради со сви-
лена блуза со јака што се врзува.

Колекцијата има и серија ве-
черни фустани, кои ги маѓепсаа 
стилистите што седеа во првиот 
ред на ревијата и правеа списоци 
за претстојниот „Оскар“.

Но, останува впечатокот дека 
Карл Лагерфелд од сезона во се-
зона не нуди ништо ново, освен 
мало поигрување со боите и со де-
талите, но во сфера на формата. �

на Модната недела во Париз, си-
луетата ја нагласува со широк, 
кожен ремен во метална боја.

Боите се пролетни – ведри, 
пастелни нијанси на розова, 
сина, зелена, лимон-жолта. Од 
материјалите Лагерфелд нуди 
твид, букле, проѕирен тул и еле-
гантна свила.
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Градот на вода, кој во зима мами воздишки
заборавете на летото, зимата е најдоброто годишно 
време за да го посетите овој град. метежот за време 
на топлите сезони не е толку атрактивен. Студените 
месеци овозможуваат добар пат и тивки канали. 
доколку се сметате за патник, а не за турист, ова е 
вистинско време да ја посетите венеција

венеција: Најотмениот салон на 
Европа - извикал Наполеон кога 
ја освоил. Дојди, види и оди ...

Благодарение на евтините летови, сè 
повеќе Македонци ја избираат оваа 
дестинација за викенд или за одмор.

Сместена во северниот дел на Италија, 
Венеција на многу луѓе им е омилена 
дестинација. Тие ја сакаат поради ка-
мените улици, каналите, гондолите и 
византиските градби. Заборавете на 
летото, зимата е најдоброто годиш-
но време за да го посетите овој град. 
Метежот за време на топлите сезони 

не е толку атрактивен. Студените ме-
сеци овозможуваат добар пат и тивки 
канали. Доколку се сметате за патник, 
а не за турист, ова е вистинско време 
да ја посетите Венеција.

Венеција е главен град на регионот 
Венето и на провинцијата Венеција. 
Градот бил основан во 569 година, кога 
група бегалци за да се спасат од инва-
зијата на Лонгобардите се населиле во 
крајбрежната област. До градот има 
и железничка пруга и автопат преку 
големиот лагунски мост, а на островот 
Лидо се наоѓа и аеродромот „Марко 
Поло“.

Градот има многу познати архитектон-
ски и уметнички споменици: Дуждова 
палата, црквата „Свети Марко“ и де-
ведесет други цркви, богати музеи, 
уметнички галерии, познатата акаде-
мија на уметностите, опсерваторија и 
други научни и културни установи. Во 

неа се одржуваат и познатиот Вене-
циски филмски фестивал, Биеналето, 
Театарскиот фестивал. Позната е и по 
изработката на предмети од стакло 
(уметност што потекнува од остро-
вот Мурано), тантела, сребро, злато, 
кожа. Во предградијата на Венеција 
се наоѓа индустриска зона, а во бли-
зина се многубројните плажи, од кои 
најпозната е Лидо.

Најзначајните економски средства на 
градот произлегуваат од туризмот, 
додека другите производствени ак-
тивности се префрлени на копно, 
во блиските центри како Местре и 
Маргера. Поради ова многу изворни 
жители на Венеција се преселуваат, а 
прекрасните палати се напуштаат и 
се пренаменуваат за туристички цели.

Венеција има повеќе од 170 канали 
по кои пловат гондоли, чамци, мали 
параброди и моторни бродови.

Најголем е Големиот канал на кој се 
наоѓа познатиот мост Ријалто, а околу 
380 помали и поголеми мостови слу-
жат за преминување преку каналот.

Заштитен знак на Венеција се гондо-
лите. Секој година се издаваат само 
три до четири дозволи за управување 
гондола, откако ќе бидат поминати 
ригорозните тестови, а во моментов, 
во цела Венеција има околу 350 гон-
доли и 400 гондолиери.

Градот е познат по романтиката, 
вљубените двојки доаѓаат тука за да 
уживаат во својата љубов возејќи се 
со гондоли низ овој рај.

Секој ден во Венеција доаѓаат по околу 
50.000 туристи. Годишно, низ Вене-
ција поминуваат по 18 милиони луѓе.
Најмногубројни се во февруари  кога 
се одржува Карневал под маски, кој 
е туристичка фарса број 1 повеќе од 
1.000 години. 

Од утро до вечер разгледајте сѐ што ќе 
ви падне под нозе и ciao ragazzi. Преми-
нете преку мостот Ријалто, прошетајте 
по плоштадот „Св. Марко“, фотографи-
рајте се со гулабите, заобиколете ја 
базиликата, воздивнете пред мостот, 
возете се со вапорето по големиот 
канал за на крај да уживате во вкусот 
на венециското капучино во средно-
вековна кафетерија, или слушајте ор-
кестар со преубаво еспресо на терасата 
од некое кафе…  Токму така, прошет-
ките по мостовите и по улиците ќе ви 
се чинат како сон во будна состојба. 
Во неа сѐ е прекрасно, па дури и кога 
изгледа сосема обично. Еден ден во 
Венеција вреди колку и еден месец во 
кој било друг град на светот. Венеција 
е преубава, но и трагична истовреме-
но. Каква може да биде судбината на 
градот, кој се дави во водите од кои и 
се раѓа? „Аква алта“ или високата вода 
е состојба што најчесто се јавува во 
ноември и во декември, кога поради 
високиот прилив, нивото на водата се 
подигнува и до два метра и ги поплаву-
ва пониските подрачја, вклучително 
и плоштадот „Сан Марко“. Тоа е воз-
будливо за туристите, но претставува 
огромен проблем за жителите.

Според процените, најрано во 2030 
година, Венеција ќе стане „град на 
духови“, во кој ќе доаѓаат само турис-
ти. Високата цена на имотот, која е 
преголема за локалните жители, и 
неможноста на малиот бизнис да се 
натпреварува со големите корпора-
ции ги тераат жителите да го иселат 
градот. Венеција ќе ја снема еден ден, 
а можеби и порано. Побрзајте да ја по-
сетите пред да потоне.

Агенциските аранжмани за посета на 
Венеција авионски чинат 82 евра. Во 
цената  се вклучени аеродромски так-
си, сместување во хотел со три ѕвезди. 
Цената зависи од местата на aвиоком-
панијата со која се лета.

Венеција може да ја посетите и со авто-
буски превоз, во пакет во кој влегуваат 
и Фиренца и Верона. Цената на аген-
циски аранжман ќе ве чини 119 евра 
доколку резервирате до средината 
на февруари. 

Но, секако, ја имате и можноста сами 
да си направите резервации преку ин-
тернет и да ги искористите ниските 
цени на авиобилети до овој единствен 
град, да си поминете незаборавно и да 
посакате да се вратите пак. �
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П ат ни ци те на го ле ми-
те ае ро дро ми низ све-
тот, ка де што се којд-

нев но ми ну ва ат ил јад ни ци 
пат ни ци и ка де што има го-
лем ме теж, број ни тер ми на-
ли и из ле зи, мо же да има ат 
те шко тии при сна о ѓа ње то, 
осо бе но ако не збо ру ва ат 
стран ски ја зи ци. Ви со ко тех-
но ло шки те екра ни и освет-
ле ни те па те ки по ма га ат, 
но од ком па ни ја та „Ел-Џи“ 
сме та ат де ка нив ни те ро бо-
ти мо жат уште по ве ќе ќе ги 
олес нат па ту ва ње то со ави-
он и ус лу ги те на ае ро дро ми-
те. Нив ни те ро бо ти „Ер порт 
Гајд“ се по лиг ло ти и мо же да 
ко му ни ци ра ат со пат ни ци те 
на анг ли ски, ман да рин ски, 
ја пон ски и на ко реј ски, ка-
ко и на дру ги ја зи ци кои ќе 
мо жат да се ин ста ли ра ат по 
по тре ба.

Тие се за мис ле ни на тој на-
чин што до кол ку не ко му 
му е по треб на по мош за да 
стиг не до ави о нот со кој тре-
ба да ле та, тре ба са мо да му 
го по ка же би ле тот на не кој 
од ро бо ти те што ќе ра бо тат 
на ае ро дро мот и на огром-
ни от екран на сре ди на та на 
уре дот тој ќе му ги по ка же 
си те по треб ни ин фор ма ции, 
вклу чу вај ќи го и вре ме то на 
трг ну ва ње, од ко га пат ни кот 
ќе мо же да се ка чи во ави о-
нот и ка ко да стиг не до та-
му. Мо же ду ри да му ка же на 
пат ни кот кол ку е од да ле чен 
и кол ку вре ме му е по треб-
но за да стиг не до ме сто то 
ка де што тре ба да ја при ја ви 
кар та та, па ду ри и обез бе ду-
ва ин фор ма ции за тоа ка кво 

РО бО тИ ќЕ гИ чИ Стат аЕ РО ДРО мИ тЕ  
И ќЕ бИ Дат вО Да чИ за Пат НИ цИ тЕ

НАУкА И тЕХНолоГИЈА

ќе би де вре ме то во гра дот 
ка де што ќе сле та пат ни кот. 
До кол ку пат ни кот и по си те 
об јас ну ва ња сѐ уште не е си-
гу рен де ка ќе се снај де, мо же 
да по ба ра од ро бо тот да го 
од ве де та му.

Се пак, „Ел-Џи“ не ја огра ни-
чу ва на ме на та на ро бо тот 

са мо ка ко по мош за ко рис-
ни ци те што ќе тран зи ти ра-
ат низ ае ро дро мот кон ави-
о ни те, ту ку тие ќе мо же да 
по мог нат и до кол ку не кој 
са ка да се на пие ка фе, да ку-
пи вес ник или да го нај де 
то а ле тот.

Би деј ќи не е пра ктич но на 
ае ро дром да ра бо тат мно гу 
чи ста чи за да не се соз да ва 
уште по го лем ме теж, а и по-
вр ши на та за чи сте ње е пре-
го ле ма, „Ел-Џи“ го кре и ра ше 
и ро бо тот „Ер порт Кли нинг“. 

Тој мо же да чи сти се ка кви 
ви до ви по до ви и ки ли ми, 
а има и свет лос ни сен зо-
ри, ка ме ри, де те кто ри за 
преч ки на па тот и ЛИ ДАР 
за да не се су ди ра со ба-
гаж, ма ли де ца или ко ја 
би ло дру га по ни ска преч-
ка. Тие има ат го лем ка-
па ци тет за со би ра ње на 
не чи сто ти ја та во се бе, 
не кол ку че тки и мо то ри.

Овие ро бо ти,  кои ком па-
ни ја та „Ел-Џи“ ги прет-
ста ви ми на ти от ме сец 
на Са е мот за тех но ло ги-
ја во Лас Ве гас, ќе би дат 
пу ште ни во упо тре ба во 
те кот на оваа го ди на. За 
по че ток ќе би дат пу ште-
ни во упо тре ба на Ин тер-
на ци о нал ни от ае ро дром 
„Ин че он“ во Се ул, Јуж на 
Ко ре ја. 
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ПриДОБиВки ОД  
чуВањЕ ПТиЦа какО 
ДОМаШЕН МилЕНик
Овие прекрасни суштества со своето 
друштво ќе ви донесат многу придо-
бивки, а некои од нив може целосно да 
ве изненадат. Во споредба со другите 
домашни миленици, повеќето птици 
имаат долг животен век, а тоа значи 
дека нема да треба да се соочувате со 
тагата што ја чувствувате кога го гу-
бите вашиот крзнен пријател. Чување-
то птици ја поттикнува социјалната 
интеракција, која е важна за вашето 
ментално здравје. Убаво е да слушнете 
како ве поздравува вашиот миленик 
секогаш кога ќе се вратите дома од 
работа. Постои интеракција со други-
те сопственици на миленици, кому-
никација и разменување меѓусебни 
искуства. Птиците за да бидат здрави 
бараат многу внимание. Играњето и 
зборувањето со миленикот може да го 
намали нивото на стрес, а, секако, тоа 
е добро за вашето здравје. Треба колку 
што е можно повеќе да го користите 
вашиот ум, а во тоа ќе ви помогне пти-
цата на тој начин што ќе настојувате 
да ја научите некој нов трик и заедно 
ќе се забавувате. �

ДраЦЕНа, ТрОПСкО 
ЦВЕќЕ ВО ВаШиОТ ДОМ

Фенг шуи: 
До мот во  
го ди на та 
на цр ве ни от 
пе тел

Драцената потекнува од тропските крае-
ви на Африка и има околу 40 видови. 
Ова собно растение е многу елегантно, 
со прекрасни свиткани зелени листови, 
кои може да бидат еднобојни или со 
линии. Зависно од видот, расте од еден 
до три метри. Расте релативно бавно, а 
растението е многу долговечно. Негу-
вањето на ова растение е многу еднос-
тавно. Најдобро е да го сместите во свет-
ла просторија, подалеку од директно 
сонце. Идеална температура е 17-27 сте-
пени. Во текот на зимата може да биде 
и малку пониска, но не помалку од 15 
степени. Во зима треба и да престанете 
со прихранување, но  земјата одржувајте 
ја влажна и не дозволувајте да се исуши. 
Се размножува со семе или со отсечени 
делови. Ако му паѓаат листовите што не 
пораснале целосно, тоа е прв знак дека 
растението е премногу или премалку 
залевано, или е во просторија во која 
температурата е прениска. �

Исто кот ќе би де сре ќен во те кот 
на це ла та го ди на, осо бе но за 
ра бо та. За тоа, ра бот на та ма са 
по ста ве те ја та ка што ќе гле да-
те на исток до де ка се ди те. Са мо 
та ка ќе прив ле че те и по го ле ма 
за ра бо ту вач ка. Не по ста ву вај те 
го кре ве тот со пер ни ци те кон 
исток ако има те ле сен сон или 
стра да те од не со ни ца. По вол на 
об ласт е ју го и сток.

Се ве рот е до бар пра вец за сту-
ден ти те, на уч ни ци те и за си те 

На 28 ја ну а ри на ста пи Ки не ска та но ва го ди на, а со тоа 
вле гов ме во вла де е ње то на ог не ни от цр вен пе тел, кој сим-
бо ли зи ра труд, прос пе ри тет и ефи кас ност. Струч ња ци те 
за фенг шуи пред ла га ат ка ко да го уре ди те до мот ако са-
ка те да ги иско ри сти те не го ви те пред но сти

на кои им е по тре бен по во лен 
ве тар во ка ри е ра та, но и за ониe 
кои меч та ат за па ту ва ња. Ако 

пер ни ци те ги по ста ви те во таа 
на со ка, ќе би де те до бро ор га-
ни зи ра ни, а ако са ка те да би-
де те авто ри тет на ра бо та и да 
ја зго ле ми те про ду ктив но ста, 
по ста ве те ја ра бот на та ма са на 
оваа стра на. Спи е ње на се ве-
ро и сток им се пре по ра чу ва на 
си те што са ка ат по ве ќе друж ба 
и да про нај дат парт нер, иа ко 
љу бо вта до не су ва и кре вет на 
се ве ро за пад.

За па дот во 2017 го ди на, исто 
та ка, е по во лен да ја по ста ви-
те ра бот на та ма са за тоа што 

ве ту ва по до бра за ра бо ту вач-
ка и мож ност за на пре док во 
ка ри е ра та.

Нај не по вол на об ласт во оваа 
го ди на е ју гот. Ако е мож но, трг-
не те ги кре ве тот, фо тел ја та и 
ра бо та та ма са од југ. Кон ју го за-
пад мо же да гле да ат са мо оние 
што се за ни ма ва ат со ко му ни-
ка ции, мар ке тинг и за ба ва.

Со вет плус: Во го ди на та на 
цр ве ни от пе тел сре ќа та ќе ја 
прив ле че те со цр ве ни, пор то ка-
ло ви и со жол ти де та ли: пер ни-
чи ња, та пе ти, по сит ни пар чи ња 
ме бел, пре кри вки, сли ки...
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рекреациjа

Во ми на то то се сме та ло де ка ски-
ја ње то е на чин на дви же ње по 
снеж ни те по вр ши ни. Иа ко тоа пр-

во на ста на ло ка ко по тре ба за транс порт 
и за дви же ње, со ево лу ци ја та низ 20 век 
пре рас на ло во нај по пу ла рен на чин на 
ре кре а ци ја и спорт во зим ски от пер и од.

Прв пат ка ко ре кре а ци ја ски ја ње то 
го про мо ви ра Нор ве жа не цот Сон дре 
Нор хајм кон кра јот на 19 век ко га кон-
стру и рал скии со приц вр сту ва чи и спу-
штај ќи се по па ди ни те ужи вал во тоа 
што го пра ви.

Ски ја ње то е ос нов на дис цип ли на на 
Зим ски те олим пи ски игри и се де ли на 
по ве ќе дис цип ли ни. Глав ни се алп ско-
то ски ја ње, нор ди ско то и ски јач ки те 
ско ко ви.

ка ко ре кре а ци ја на се ко ја па ди на во 
све тот се ко ри сти алп ско то ски ја ње, 
кое е по де ле но во че ти ри дис цип ли ни, 
сла лом, ве лес ла лом, су пер ве лес ла лом 
и спуст.

Сѐ по го лем е бро јот на ре кра тив ци кои 
се кој сло бо ден мо мент го ко ри стат да 

Подготви | Бојан момировски

има ат по тре ба од жи чар ни ца или 
ски-ли фто ви, кои ќе ги иска чат до 
нај ви со ка та точ ка на па те ка та за 
ски ја ње.

во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја по сто јат 
по ве ќе ски-цен три, а по се та та на 
Ма вро во, По по ва шап ка, кру ше во, 
По ни ква, Пе ли стер за вре ме на ви-
кен ди те е сѐ по че ста.

Мно гу ма ке дон ски ре кре а тив ни 
ски ја чи се од лу чу ва ат да за ми нат 
и на не кои ски јач ки цен три низ 
евро па, а тоа нај че сто е Бу га ри ја, 
ка де што ски ја ат на Бан ско или 
на Бо ро вец, или Ср би ја, од нос но 
ко па о ник, но, исто та ка, и Ав стри-
ја или Ита ли ја, ка де што по сто јат 
по ве ќе од не кол ку сто ти ни ски ја чи 
цен три.

Ова за не кои ре кре а тив ци, мо же би, 
е ска по би деј ќи це ла та опре ма од 
ви сок ква ли тет пре ми ну ва по ве ќе 
од не кол ку сто ти ни евра.

По треб но е опре ма та да е со ви сок 
ква ли тет за да не се слу чат не са ка ни 
па до ви и го ле ми по вре ди. За тоа го-
лем број про из во ди те ли на ски јач ка 
опре ма, ка ко што се Са ло мон, елан, 
Ато мик, Ро си њол, во дат го ле ма гри-
жа за по тен ци јал ни те ку пу ва чи и од 
го ди на во го ди на го по до бру ва ат 
ква ли те тот на опре ма та овоз мо-
жу вај ќи им на оние што прв пат ќе 
се од лу чат да ски ја ат си гур ност, 
трај ност и ква ли тет. 

оти дат на не ко ја пла ни на, зим ски ски-
јач ки цен тар и да ужи ва ат во ски ја ње то.

Искус ни те ски ја чи го пра ват тоа на 
пре кра сен на чин, мо же да се ка же 
де ка се ви стин ски ба ле та ни на снеж-
на по вр ши на, а да се гле да ски ја ње е 
праз ник за очи.

За да мо же да се ски ја, по треб ни се 
по ве ќе еле мен ти. По крај ос нов на та 
опре ма - скии, приц вр сту ва чи, чиз ми, 
ста по ви и ква ли тет на об ле ка - по треб но 
е да има и ус ло ви за ски ја ње. Ски ја чи те 

СкијањетокаковидСпортинајпопуларнарекреацијавозимСкиотпериод
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 пред да про го во ри ме за тво-
и те ус пе си и ос тва ру ва ња од 
ми на та та го ди на, ка жи ни не-
што по ве ќе за ка ја карс тво то 
во ма ке до ни ја, кол ку клу бо-
ви функ ци о ни ра ат, ка де тре-
ни ра те...
СпА СИЌ: Мо же да се ка же де ка 
ка ја карс тво то во Ма ке до ни ја 
е во по дем и сѐ по ве ќе мла ди 

се ин те ре си ра ат и поч ну ва ат 
да тре ни ра ат. По ле ка се приб-
ли жу ва ме кон оста на ти те 
европ ски др жа ви ка де што се 
отво ра ат и по себ ни сту дии на 
фа кул те ти те кои се на ме не ти 
кон крет но за овој спорт. Во на-
со ка на про мо ци ја и по пу ла ри-
за ци ја на спор тот, ние за ед но 
со Ка ја кар ска та фе де ра ци ја и 
клу бо ви те го ор га ни зи ра ме 
про е ктот „Си те во ка јак“, во кој 

учес тву ва ат најм но гу де ца од 
ос нов ни те учи ли шта од це ла-
та зем ја, а тоа го овоз мо жу ва ме 
би деј ќи про е ктот функ ци о ни ра 
ка ко кар ван кој дви жи низ Ма-
ке до ни ја. Цел та е да се дој де до 
што е мож но пом ла ди за ин те ре-
си ра ни ли ца, кои од ма ли но зе ќе 
ги прив ле че ка ја кот и ќе поч нат 
да се за ни ма ва ат со овој спорт.

Во Ма ке до ни ја во рам ки на овој 
спорт функ ци о ни ра ат два ко ми-
те та и ед на ко ми си ја, Ко ми те тот 
за сла лом кој брои де се ти на клу-
ба и Ко ми те тот за мир на во да 
(ка ну-спринт) со исто тол ку ка-
ја кар ски клу бо ви, а од го ди на-
ва ра бо ти и Ко ми си ја за спуст, 
од нос но за ка јак на ди ви во ди.

На ши те тре нин зи во ме се ци те 
кои не се тол ку лад ни ги одр-
жу ва ме на Ма тка, до де ка ко-
га е на ви сти на лад но, ка ко во 
овој пер и од, по ве ќе тре ни ра ме 
на езе ро то во Ве лес, на ре ка та 
Вар дар, а по не ко гаш има ме тре-
нин зи и на ба зен. Та му се оди нај-
че сто за да се одр жат ча со ви те 
за по чет ни ци.

 ми на та та го ди на го по до бри 
плас ма нот од 2015 го ди на и за-
вр ши на 4. ме сто на европ ска та 
ранг-ли ста, а и на Европ ски от 
куп во Аугс бург ос тва ри ви сок 
плас ман, исто та ка, за вр шу вај-
ќи че твр ти во дис цип ли на та 
спуст. Да ли 2016 го ди на бе ше 
нај ус пеш на та за те бе?

го лем број учес ни ци, по ве ќе 
од 30, кол ку што се нај а ве ни 
до се га. Ние се тру ди ме во де-
лот на ор га ни за ци ја та да би де 
сѐ бес пре кор но. Се на де ва ме и 
де ка ќе се изра ду ва ме на пр ви-
от европ ски ме дал на до ма шен 
те рен. На овој на стан учес тво 
ќе зе мат нат пре ва ру ва чи од 
око лу 20 зем ји би деј ќи тој пер-
и од го иско ри стат за под го то-
вки за ЕП.

 ка ја карс тво то е олим пи ски 
спорт и си гур но ве ќе има те 
план за под го то вки те за ква-
ли фи ка ци и те за то кио 2020. 
мо же ли да се на де ва ме на 
плас ман на оИ?
СпА СИЌ: За да се стиг не та му, 
по треб но е од се кој по е ди нец 
ма кси мал но да вло жу ва во де-
лот на тре нин зи, под го то вки, 
да се отка же од мно гу ра бо ти 
и да се фо ку си ра са мо на тре-
нинг. Ние не ко гаш тре ни ра ме 
и по 3 па ти на ден, на во да, кон-
ди ци о нен и во са ла. Мо мен тал-
но ни по ма га и сло вен ски от 
се ле ктор на ка ја кар ски от тим 
кој при фа ти да со ра бо ту ва ме, 
а Сло вен ци те во дис цип ли на та 
спуст мо мен тал но се број еден 
во све тот. Ни ги прег ле ду ва 
вре ми ња та и да ва ин струк ции 
ка ко да ра бо ти ме, а од не го сум 
по ви кан да би дам го стин на 
под го то вки те на сло вен ска та 
ре пре зен та ци ја во Истра овој 
ме сец.

 што им е по треб но на ка ја-
ка ри те за во ид ни на да ос-
тва ру ва ат по до бри ре зул та ти 
и спор тот уште по ве ќе да се 
по пу ла ри зи ра?
СпА СИЌ: Се на де вам де ка 
но ви те мер ки што ги нај а ви 
Вла да та ќе им по мог нат на по-
ве ќе спор то ви, ќе се обез бе ди 
комп лет на спорт ска опре ма 
и ќе се по до брат ус ло ви те во 
ин фра стру ктур ни те об је кти. 
Кон крет но, нам ни е по треб на 
са на ци ја и ре но ви ра ње на па-
те ка та Ма тка, ка де што ќе има-
ме по до бри ус ло ви за тре нинг, 
а та му во на ред ни те го ди ни би 
мо же ле да би де ме и ор га ни за-
то ри на Свет ско пр венс тво. Во 
тој дел се по треб ни фи нан си-
ски средс тва. 

СпОРТ инТерВjу

Са на ци ја 
на па те ка та 
на Ма тка ќе 
ни обез бе ди

Разговараше | 
Горан Зивчевски

Ми на та та го ди на бе ше ед на од нај ус пеш
ни те за Љу бо мир Спа сиќ, ма ке дон ски от 
ре пре зен та ти вец во ка јак на ди ви во ди, 
за тоа што ја за вр ши на ви со ко то че твр то 
ме сто на европ ска та рангли ста. Иа ко за 
мно гу ми на е пре диз вик да нај дат мо ти ва
ци ја за да из ле зат од сво јот дом на ни ска та 
тем пе ра ту ра, на овие про фе си о нал ци и 
вљу бе ни ци во ка ја кот не им пре чи по под
го то вки те на сне гот да ги об ле чат сво и те 
ко сти ми и да се пу штат во ле де ни те во ди. 
Спа сиќ за „Ре пуб ли ка“ откри не што по ве ќе 
за тоа ка ко функ ци о ни ра ат и ка де тре ни
ра ат во на ша та зем ја, за не го ви те 
до стиг ну ва ња во ми на та та го ди на 
и за пла но ви те за оваа

СпА СИЌ: Дис цип ли на та спуст 
поч нав да ја пра кти ку вам по ве-
ќе из ми на ти те две-три го ди ни, 
а во 2016 го ди на ѝ при ста пив 
мал ку по се ри оз но. Прет ход-
но во зев и сла лом и спуст, па 
по ве ќе вни ма ние му обр ну вав 
на сла ло мот. Во 2015 го ди на 
на ква ли фи ка ци и те за Олим-
пи ски те игри бев единс твен 
прет став ник на Ма ке до ни ја и 
то гаш се кон цен три рав на дис-
цип ли на та сла лом. За жал, не 
ус пе ав ме да ос тва ри ме олим-
пи ска нор ма, па за тоа ми на та-
та го ди на се кон цен три рав на 
дис цип ли на та спуст, а тоа вро-
ди со плод. Мо же да се ка же де-
ка 2016 го ди на бе ше нај ус пеш-
на за ме не до се га, ту ка не ка де 
со 2010 го ди на ко га на ЕП во 
Гер ма ни ја осво ив ме 8. ме сто. 
И во Аугс бург имав шан са да 
осво јам ме дал, но за вр шив на 
4. ме сто по ра ди ма ла гре шка.

 Ги спом на две те ка ја кар ски 
дис цип ли ни на ди ви во ди, 
спуст и сла лом. ко ја е раз ли-
ка та ме ѓу нив?
СпА СИЌ: По стои го ле ма раз-
ли ка ме ѓу тие две дис цип ли-
ни. Раз лич ни се ди мен зи и те 
на ка ја кот, раз лич ни се вес ла та 
што се ко ри стат, а се во зат на 
при род ни па те ки.

Спу стот се во зи на пра во и иск-
лу чи во се гле да вре ме то за кое 
ка ја ка рот ја ми нал па те ка та. 
Сла ло мот, пак, мно гу за ви си 
од про це на та на су ди и те и од 
на чи нот на кој се ми ну ва низ 
вра ти те. Мо же да до би еш каз-
не ни по е ни ако ба рем мал ку ја 
за ка чиш ка пи ја та, а со тие ра-
бо ти се ме ну ва це ли от плас ман 
на ка ја ка рот. Спу стот е по ед-
но ста вен од тех нич ки ас пект, 
трг ну ваш од стар тот и плас-
ма нот не мо же да ти за ви си од 
про це на та на су ди ја та.

 Во Скоп је оваа го ди на ќе се 
одр жи Европ ски от куп во ка-
јак. До ка де се под го то вки те 
за ова нат пре ва ру ва ње?
СпА СИЌ: Оваа го ди на сме ор-
га ни за то ри на Европ ски от куп, 
кој ќе му прет хо ди на Европ-
ско то пр венс тво што ќе се одр-
жи на Ма тка. На не го ќе има 

по до бри ус ло ви 
за тре нинг

ЉУ Бо мИр СпА СИЌ 
МА КЕ ДОН СКИ РЕП РЕ ЗЕН ТА ТИ ВЕЦ  
ВО КА ЈАК НА ДИ ВИ ВО ДИ
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�  3 февруари 1977 година
 Во несреќен случај во близина 

на Македонски Брод загинува 
Васко Каранѓелески, народен 
херој на Македонија, првобо-
рец и генерал-полковник на ЈНА. 
Во војната учествувал од 1941 
година. По ослободувањето 
дипломирал на Воената акаде-
мија „Ворошилов“ во СССР, на 
ВВА и на Курсот за оператика 
на ЈНА. Бил член на ЦК на КПЈ. 
Прогласен е народен херој на 
Југославија. Меѓу народот се 
памети како изразито промаке-
донски ориентиран. 

�  7 февруари 1945 година
 Велика Британија предложи 

план за поделба на Палестина 
на еврејски и на арапски дел. Ев-
реите го прифатија планот спо-
ред кој добија своја национална 
држава, а Арапите го отфрлија. 
Во 1948 година британските тру-
пи се повлекоа од Палестина. 
Истиот ден, во Палестина беше 
прогласена еврејската држава 
Израел, која опфаќаше 77 про-
центи од подрачјето на истори-
ска Палестина. Еден ден потоа, 
арапските држави влегоа на по-
ранешното британско подрачје, 
а судирите што избувнаа, Израел 
ги искористи за проширување на 
своите територии.

�  7 февруари 1876 година
 Ноќта меѓу 19 и 20 февруари 

1876 година ст. стил, на денот 
на св. Партениј Лампсакиски, во 
Цариград се упокоил Партенија 
Зографски, првиот македонски 
учебникар, филолог, фолкло-
рист, еден од најистакнатите 
културни и црковни работници 
од 19 век во Македонија и прв 
македонски митрополит. Павле 
Тризловски е роден во 1818 
година во Галичник. Првото 
образование го стекнал во ма-
настирот „Св. Јован Бигорски”, 
а во 1836 година во Охрид му 
бил ученик на Димитар Мила-
динов. Замонашен е во манасти-
рот „Зограф“ на Света Гора во 
1842 година, при што го добива 
името Партениј, а по манастирот 
и презимето Зографски.
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д В О г л е д
ЗаЕВ: ЃОрЃЕ иВаНОВ? НЕ Е ПрЕТСЕДаТЕл, ТОЈ Е Цар,  

ОДуШЕВЕН СуМ ОД НЕГО и ОТСЕкОГаШ СуМ ГО Сакал

Лидерот на СДСМ, Зоран Заев, изјави 
дека претседателот на Републи-
ка Македонија Ѓорѓе Иванов му 

е најдобар другар, многу го почитува, 
нема поим кој е тој Стево Пендаровски 
и дека Македонија ниту имала, ниту ќе 
има претседател како Ѓорѓе.

Заев ова го изјави пред да влезе на соста-
нок со претседателот и да го замоли да му 
даде мандат за да формира влада, иако 
СДСМ ги загуби изборите од ВМРО-ДПМ-
НЕ освојувајќи и помалку гласови и по-
малку мандати.

� како што знаете, СДСм победи на из-
борите бидејќи 612.000 граѓани што 
гласаа за ДУИ, ДпА, Села, кекеновски, 
левица и за Зоран Заев и СДСм не гла-
саа за Вмро, што значи дека Вмро не 
победи иако имаше најмногу гласови 
како партија, не разбирате матема-
тика, многу е едноставно, на избори 
само ние смееме да победиме иако ќе 
загубиме, но само навидум ќе загубиме, 
ние, секако, победуваме - објасни кратко 
и јасно Заев.

Тој на новинарско прашање дали не му е 
срам да доаѓа кај Иванов по мандат иако 
организираше протести и му ја запали 
канцеларијата на претседателот, а, исто 
така, и не ја признава неговата легитим-
ност, одговори:

� Видете, значи вака, тоа не е точно, тоа 
е бил некој друг Заев, кој протестирал 
против Иванов и кој заедно со ДУИ и 
со катица не го признаваме, можеби 
бил некој мој двојник или маскиран да 
бил како мене, знаете ние во Струмица 
се маскираме често и е можно некоја 
моја стара маска кога сум се маски-

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

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

рал во себеси некој да ја нашол и да ја 
злоупотребил за да го критикува овој 
прекрасен претседател. Навистина, 
Иванов е многу мил, убав човек, паме-
тен, културен и вистински државник, 
кој се грижи за интересите на македо-
нија - изјави Заев.

� Јас сум одушевен од него. како ме 
слушаше кога му зборував милно да ми 
го даде мандатот за влада, и да прогле-
да малку низ прсти сега ако немам 61 
пратеник, бидејќи шо, 49 малку пра-
теници ле се, мале? тој човек Иванов 
не е претседател, тој е цар, цар! Да ви 
каже Заев. мене Господ ме црпна таму 
до нивите за денес Иванов да ми даде 
мандат и тоа е судбина - додаде Заев.

Медиумите се интересираа за ставот на 
Заев што во случај доколку Иванов го по-
читува Уставот и не му го даде мандатот:

� па во тој случај лицето Иванов уште 
еднаш ќе докаже дека е продолжена 
рака на Вмро и на Никола Груевски и 
е човек без интегритет, слеп партиски 
послушник, кој е против слободата, 
правдата и демократијата за кои се 
бори СДСм, односно е против живо-
тот во македонија бидејќи е против 
месијата Зоран Заев, а ако си против 
Заев сакаш сите во македонија да ум-
рат - рече Заев.

� Сепак, јас апелирам Иванов да е су-
пер човек и да го даде мандатот кај 
чичо Заев, да не се праи ногу сега не-
каков, како да кажам, фраер на литар 
кубен по метар или така нешто. Само 
позитивно искуство имам со тај човек 
Иванов претседатело, верувам дека и 
сега ќе се одважи да е прекрасен и да 

си го даде мандатот кај мене или пола 
кај мене, пола кај Вицето, како му е 
позгодно - советува лидерот на СДСМ.

� многу убаво ме аболираше, подобро 
аболира Ѓорѓе и од Бранко Црвенков-
ски и од катица. Уф, како само аболира 
Ѓорѓе, тоа му зборував баш, дека нај-
убаво ми беше на душичката кога он 
ми даде аболиција, а не Бранко, кој е тој 
Бранко. тој никогаш не ми бил омилен 
претседател, само Ѓорѓе го сакам јас, 
Бранко и Стево ги.... ајде да не ја довр-
шувам песната, има и деца што ме гле-
даат на телевизор, здраво деца јас сум 
чичо Зочето и сум кај прецеднико, кој 
треба да го сакате сите Ѓорѓе Иванов, 
ајде да запееме сите деца „Уз маршала 
Ѓорѓа, јуначкога сина нас мандат че 
дати ооон“ - гледајќи кон камерите Заев 
им се обрати и на најмладите.

� Ѓорѓе вети дека ќе ми се јави секако 
да се чуеме од понеделник бидејќи не 
може од први зошто нели денес е први 
и ние не сме први ама ќе бидеме и ман-
датот ќе ни го даде Ѓорѓе премудрио 
и ќе направиме влада и ќе владееме 
вечно до крајот на времето или додека 
не ми се здосаде или додека имаме шо 
да делејме со Вицето, а после ќе отста-
пиме власт на кој било, ќе си седејме 
во хациендата на море и граѓаните ќе 
може на слики да гледат како добро 
се живее кога работеш за народо како 
шо ние ќе работеме. Само Ѓорѓе свети 
златен најзлатен добар јак да го даде 
тај мандато и да тераме магаарто - за-
врши Заев. �
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%9D%D0%90
https://mk.wikipedia.org/wiki/1941
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/1948
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BB
https://mk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/1876
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2._%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%98_%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://mk.wikipedia.org/wiki/1818
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://mk.wikipedia.org/wiki/1836
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%97%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%97%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/1842


За салатата ќе ви треба  
(1 шолја=240 мл):

# 500 гр пилешки стек

# ајсберг или кинеска марула

# малку црвена зелка

# 2 мали лукчиња

# 1 краставица

# 1/3 шолја бадеми

За преливот ќе ви треба:

# 3 лажици темно сусамово масло

# 1/4 шолја вински или оризов оцет

# 1/4 шолја растително масло

# 2 лажици шеќер

# 1 лажичка сол

#  прстофат мелен црн пипер

# Пилешкото месо ставете го да се вари во солена вода.

# Исечкајте ја салатата, изрендајте ја зелката, додај-
те ги исечканото лукче и краставицата и измешај-
те ги. Додајте ги и сечканите бадеми.

# Во сад ставете ги сите состојки за преливот и  
убаво измешајте ги.

# Пилешкото искинете го на парчиња, или исечкајте 
го и соединете го со салатата и со преливот.

# Сервирајте!

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:

СО вЕт:   внимавајте, за да го добиете автентичниот 
вкус, треба да користите темно сусамово масло

кинеска  
пилешка салата
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