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Во екот на меѓупартиските 
пазарења за формирање 
парламентарно мнозин-

ство слушнавме разни пораки 
и анализи, но не и тоа што сите 
го очекуваме - конкретни одлу-
ки. Во бурата од информации во 
медиумите, сепак, највпечатлив 
е молкот на загубениот Зоран 
Заев, кој вака набиен в ќош ќе 
мора да излезе од глувчешката 
дупка за да се изјасни дали ја при-
фаќа платформата на албанските 
партии. Или, со други зборови, ќе 
мора јасно и гласно да каже кого 
лажеше во изборната кампања – 
албанските гласачи на кои им го 
ветуваше ова што сега го ставија 
на маса ДУИ, Беса и Алијансата 
или македонските гласачи на кои 
им тврдеше дека обвинувањата 
за целосна двојазичност и феде-
рализација на државата се измис-
лици на медиумите. 

Ситуацијата иако, во принцип, 
е многу сложена, може многу 
едноставно да се опише и тоа 
во само една реченица: СДСМ 
ќе може да се надева на мандат 
само ако се изјасни за платфор-
мата на албанските партии.  
Впрочем и ДУИ и Беса пратија 
речиси идентична порака: „Ако 
СДСМ ја прифати платформата 
нема да има пречки за форми-
рање влада“.

Проблемот на Заев не е во 
суштината на барањата на ал-

банските партии затоа што тој 
прв ги промовираше на средби-
те со албанската дијаспора во 
Берн. Проблемот е во тоа што 
лидерите на албанските партии 
бараат од него ветувањето да го 
стави на хартија, а потоа јасно и 
гласно да ѝ го соопшти на маке-
донската јавност. 

Неуспехот на Заев да формира 
влада по секоја цена, пак, би зна-
чело пораз и на „чадорот“ што ја 
креираше кризата не за да овоз-
можи услови за „фер и демократ-
ски“ избори на кои СДСМ нема да 
загуби со 200.000 разлика, туку 
ќе создаде услови за промена на 
името на државата. Токму од тие 
причини сега преку Брисел се 
притиска за широка коалициска 
влада во која на „пријателите од 
надвор“ не им е важно дали во 
неа ќе биде победничката пар-

тија на изборите, односно дали 
ќе биде почитувана волјата на 
мнозинството. Тоа што во мо-
ментов им е важно е да се фор-
мира марионетска влада, која по 
брза постапка ќе го реализира 
нивниот план. Подготвени се за 
таа цел да го погазат и тоа што 
самите тие ни го наметнувале 
како критериуми за евроинте-
грацијата на Македонија - Ох-
ридскиот рамковен договор.

Сосема се во право аналити-
чарите што тврдат дека со 
платформата се погребува Ох-
ридскиот договор и отворено 
прашуваат зошто Брисел молчи  
за ова прашање. Особено изне-
надува молкот на тие што го га-
рантираа Рамковниот договор. 
Замислете, тие што 15 години 
нѐ убедуваа дека Рамковниот 
договор е темелот на македон-

ската држава и дека тие што 
го негираат не ѝ мислат добро 
на Македонија, сега наеднаш 
занемуваат пред платформата 
на албанските партии!

Место тоа ни подметнуваат 
широка коалициска влада, која 
ќе има јасна цел - брза промена 
на името на државата без одо-
брение на народот, воведување 
двојазичност, менување на на-
ционалните симболи, бришење 
на унитарниот карактер на др-
жавата, целосно обезличување 
на Македонците! 

Додека чекаме да видиме кол-
кава сметка ќе плати македон-
скиот народ за кризата што 
ни ја сервираа на маса Заев и 
неговите „чадори“, сакам само 
да потсетам од каде почнавме, 
а каде завршивме: По избори-
те во 2014 година Заев не ги 
призна резултатите затоа што, 
наводно, изборите биле нелеги-
тимни, а ВМРО-ДПМНЕ украло 
200.000 гласови. Тврдеше дека 
за власта гласале фантоми и 
поради тоа владата мора да по-
днесе оставка. На 11 декември 
се докажа дека обвинувањата 
на Заев се лажни и неиздржани. 
Но, во тие две години на кри-
за државата беше турната на 
колена, темелите поткопани, 
а народот изманипулиран до 
таа мера што лидерот на опо-
зицијата денес се повикува на 
435.000 гласа, кои му даваат 
мандат да тргува со национал-
ните интереси. 

Во случај Заев да ја прифати 
платформата, гласачите Алба-
нци ќе бидат задоволни. Но, се 
прашувам како ќе реагираат 
Македонците што гласаа за 
СДСМ? Дали ќе се согласат Заев 
да донесе одлука во нивно име 
или ќе излезат на улица и ќе 
побараат одговорност од него 
за измамата?  

Тие што сѐ уште не разбираат 
што бараат албанските пар-
тии, односно што треба Заев 
да прифати за да формира 
влада, можат да прочитаат во 
продолжение: 

1 Постигнување целосна 
рамноправност во соглас-

ност со Охридскиот договор 
и Уставот

�  Правилно спроведување 
на принципот на мултиет-
ничноста во Уставот на РМ, 
каде што Албанците се сме-
таат за државотворна на-
ција, поддржување секаква 
правна и уставна иниција-
тива што ja засилува нацио-
налната рамноправност за 
албанското население.

�  Постигнување целосна ја-
зична еднаквост, употре-
бата на албанскиот јазик 
на сите нивоа на власта 
и гаранција за неговата 
примена како фундамен-
тално и уставно право. 
Уставот на Република 
Македонија треба да ут-
врди дека „македонскиот 
јазик и неговото кирил-
ско писмо и албанскиот 
јазик со неговото писмо 
се официјални јазици во 
Република Македонија”.

�  Сеопфатна дебата за знаме-
то, химната и за државниот 
грб на Република Македо-
нија, со цел државните сим-
боли да ја рефлектираат 
општествената мултиет-
ничност и етничката рам-
ноправност.

�  Усвојување резолуција во 
Собранието на Република 
Македонија со која се осу-
дува геноцидот врз албан-

скиот народ во Македонија 
во периодот од 1912 година 
до 1956 година.

2 Постигнување економ-
ска рамноправност и оп-

штествена благосостојба, 
особено преку рамномерен 
регионален развој

�  Создавање нов механизам, 
во форма на една државна 
комисија за финансирање 
на општините, за донесу-
вање одлуки со право за 
владини грантови во ко-
рист на општините.

�  Создавање министерство 
за политички систем и за 
односи меѓу заедниците, 
како надлежен орган за 
почитување на правата на 
заедниците и за поттикну-
вање на економскиот и на 
социјалниот развој во не-
развиените подрачја.

�  Остварување правична 
зас тапеност во органите 
за безбедност, војската, 
разузнавањето и правдата.

�  Остварување правична за-
стапеност во сите нивоа 
на централната власт, 
како и во јавните служби 
или прет пријатија со јав-
ни акции.

3 Засилување на владее-
њето на правото, како 

предуслов за напредок на 
евроатлантскиот интегра-
тивен процес

Платформа на албанските партии
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АКо сАКА вЛАДА, ЗАев ќе моРА ДА ПотвРДИ
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�  Спроведувањето на реформите во 

согласност со договорот во Скопје, 
Препораките на Прибе, итните пре-
пораки на Европската комисија, 
како и препораките од пристап-
ниот дијалог на високо ниво со ЕУ.

�  Поддршка за непристрасно вр-
шење на работата на специјалниот 
обвинител, без етнички и политич-
ки предрасуди.

�  Целосно расчистување на прашања-
та и на судските постапки како „Со-
пот”, „Бродец”, „Монструм” и „Кума-
ново” преку една анкетна комисија 
или меѓународен независен орган.

4 Создавање дух на доверба во 
функција на добри меѓуетнички 

односи како суштински елемент за 
политичка стабилност во земјата

�  Преземање афирмативни мерки 
за обезбедување финансирање на 
албанските културни институции 
на централно и на локално ниво.

�  Создавање една централна инсти-
туција за унапредување на јазици-

те на заедниците, која ќе обезбеди 
подготовка на преведувачи, уре-
дници и на предавачи.

5 Решавање на спорот за името, во 
согласност со европските вредно-

сти и принципите на меѓународното 
право

�  Усвојување заедничка и обврзу-
вачка резолуција во Собранието 
на Република Македонија со која 
Владата на Република Македо-
нија се обврзува активно да се 
вклучи кон решавањето на спо-
рот за името.

�  Вклучување на Албанците во ра-
ботната група за директни прего-
вори со Грција.

 6 Добри односи со соседите

�  Вклучување на Албанците во ра-
ботната група за директни прего-
вори со Бугарија.

�  Соработка со Косово и Албанија 
за интегрирано гранично упра-
вување.

�  Отворање на нови гранични пре-
мини.

7 Брза интеграција во НАТО и во 
Европската унија

�  Исполнувањето на наведените точ-
ки ќе го деблокира патот на Маке-
донија кон целосна интеграција во 
НАТО и отворање на преговорите 
за членство во Европската унија.

Исполнувањето на овие цели ќе се 
следи преку организирање тркалезна 
маса на албанските парламентарни 
партии. Тркалезната маса на албан-
ските парламентарни партии ќе се 
одвива во согласност со принципот 
на ротација и ќе служи како платфор-
ма за усогласување на политичкото 
дејствување и транспарентна кому-
никација со меѓународните партнери 
на Македонија, особено барајќи ја 
поддршката на Европската унија и 
меѓународните институции. Тркалез-
ната маса ќе ги определи роковите за 
спроведување на наведените цели, во 
согласност со законите и Уставот на 
Република Македонија. �

анализаОчаЕН кРик На ПОлТРОНиТЕ

„Интелектуалците“ на СДСМ 
во одбрана на парите од 
грантовите
„Аман ам ба са до ри, др же те, не да вај те. Не 
да ва ме да ни ги чеп ка ат спон зо ри те, отво ре ни 
сме че ти ри пр сти, ќе ко до ши ме, ќе ра бо ти ме и 
на та му про тив Ма ке до ни ја. Про ве ре но е! Са мо 
не сек ну вај те ги гран- то ви те и по мо шта за нас и 
за на ши те СДСМ и Бе са. Аман!“ Ва ка, нај ве ро јат но, 
би гла се ло искре но то пис мо од „ин те ле кту ал ци те“ 
до ЕУ и до САД. Се пак, најм но гу за гри жу ва бро јот. 
Па не ли са мо 23 ли ца се пот пи шаа?! Ма дај те бре 
лу ѓе. Има сто ти ци дру ги што зас лу жу ва ат да би дат 
та му. Ба рем пол тро ни не  ни не до сти га ат. За нив на 
сре ќа, ги за се ни ја „нев ла ди ни те“ плач ков ци. 
Очај нич ки кри ко ви на Ма ке дон чи ња на кои СОС 
им „брц на“ в око или, по ве ро јат но, во ме дот. Од 
„пче ла рот“ Со рос. Па, ако мо же да би де фи лан-
троп, чу му не и пче лар. Вто ро то е по ве ро јат но...

Пишува | Љупчо Цветановски

В е лат де ка нај до бри от и нај кус 
опис на по и мот ин те ле кту а лец 
е де ка тоа е чо век што се ко гаш 

ко ри сти по ве ќе збо ро ви од што е по-
треб но, по ве ќе то не раз бир ли ви, за да 
го об јас ни ток му тоа што не го раз би-
ра. А што би ва со ма ке дон ски те ин-
те ле кту ал ци, осо бе но тие што тол ку 
страс но ми лу ва ат да се са мо на ре чат 
та ка? Да, исти те тие 23 ли ца, кои љу-
бат да пи шу ва ат пис ма. На стра на што 
сѐ из на пи ша ле во од бра на на ам ба-
са до ри те, не ба ре не кој ка жа не ка ква 
не ви сти на за нив но то без о браз но и 
ед но стра но дејс тву ва ње во др жа ва та, 
на стра на и што си те се „ин те ле кту ал-
ци“, но ед но е си гур но. Де фи ни тив но, 
ко ри сте ле прем но гу збо ро ви. Мо же ле, 
ед но став но, да на пи шат: „Аман, др же-
те, не да вај те. Не да ва ме да ни ги чеп-
ка ат спон зо ри те, отво ре ни сме че ти ри 
пр сти, ќе ко до ши ме, ќе ра бо ти ме и на-
та му про тив Ма ке до ни ја. Про ве ре но 
е! Са мо не сек ну вај те ги гран то ви те 
и по мо шта за нас и за на ши те СДСМ и 

Бе са. Аман!“ Ве ру вам, де ка овие три е-
се ти на збо ро ви мно гу по ве ќе и по до-
бро ја ка жу ва ат на ме ра та на овие 23 
пол тро ни, кои за ста наа на „бра ни кот 
на ам ба са до ри те“. На та тко ви на та не 
би ни мо же ле за тоа што не им при ле-
га, а не е ни тол ку исп лат ли во, не ли. 
Ви сти на е де ка се из на пи шу ва ле де-
ма го гии и глу по сти во пис мо то, кое во 
се ко ја дру га др жа ва би би ло при чи на за 
до жи во тен потс мев, но тие на ста пи ја 
гор до во сопс тве на та ла кр ди ја. Гор да 
ан ти ма ке дон ска, но про ам ба са дор ска 
гар да. На стра на, не кој тре ба ше да им 
ка же де ка че сто во жи во тот е по до бро 
да мол чиш и да доз во лиш да те сме та ат 
за бу да ла, откол ку да про го во риш и да 
ги трг неш си те сом не жи.  А тие саг лам 
си се отво ри ја во пис мо то...

Следува уште пополтронско 
писание до амбасадорите?
Уште по бит но пра ша ње во це ла та тра-
ги ко ме ди ја на са мо на ре че ни те „ин те-
ле кту ал ци“ е чу му са мо два е сет и трој-
ца? Па се кој нор ма лен и троа по до бро 

упа тен во при ка ска та на за сег на ти те и 
вљу бе ни во епи сто лар ни од бран бе но-
ам ба са дор ски пре пи ски ќе ви ка же де ка 
ова е ви стин ска сра мо та. Не, не мис ли ме 
на пол трон ска та и бед но сро че на со др-
жи на, тоа се гле да од ави он. Сра мо та 
е што са мо 23 ли ца се пот пи ша ле на 
пи са ни е то. Бе до ти ја од број ка. На ви-
сти на, арам да им е на дру ги те сто ти ци 
дол го го диш ни ко рис ни ци на па ри те 
на Со рос, УСАИД, но и на гер ман ска, 
швед ска, дан ска, хо ланд ска, бри тан-
ска, фран цу ска, нор ве шка и ка ква ли 
не ам ба са да.Чу му исти те тие што из-
гра ди ја ка ри е ра, на стра на  ха ци ен ди 
и ред дру ги под виж ни и не под виж ни 
ле зе ти, се га го од бег наа за дол жи тел но-
то и по драз бир ли во при сус тво на оваа 
срам на ли ста?! Ај де и „ин те ле кту ал ци-
те“ на стра на, но ме ѓу пот пи ша ни те се 
нај де са мо еден но ви нар, а и тој ни кој 
не го поз на ва?  Што бид на со сто ти ци те 
дру ги „про фе си о нал ци“, кои со де це нии 
ги мол зат овие ви со ком леч ни стран ски 
кра ви? Или таа пле ја да со ро со ид ни ли-
ко ви, кои се ко ја ве чер бе се дат на вез-
ден исти те ме ди у ми, зо што и ним им 
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Пис мо то пот пи ша но 
од ед на ма ла гру па ма-
ке дон ски про фе со ри 
и са мо на ре че ни ин те-
ле кту ал ци е, во најб-
ла га фор ма ка жа но, 
срам за ма ке дон ска та 

ин те ле кту ал на и уни вер зи тет ска мис ла, ве ли 
проф. д-р та ња Ка ра ка ми ше ва - Јо ва нов ска 
од Прав ни от фа кул тет во скоп је, спо ред ко ја 
тоа изо би лу ва со мно гу не точ ни ин фор ма ции 
и кла сич ни из вр ту ва ња на ви сти на та, кои се 
вед наш вид ли ви. Јас но е ка ко бел ден кој го 
из ло би рал ова пис мо и кој стои зад не го, исто 
ка ко и вид ли во ста на по ли тич ки те ин те ре си 
на сДсм да ги ди скре ди ти ра ат по ми ли о-
ни ти пат  вмРо-ДПмНе и Ни ко ла Гру ев ски, 
ама се га пре ку „не за вис ни те“ ин те ле кту ал ци.

КАРАКАМИШЕВА-ЈОВАНОВСКА: Не вкус но е и 
без о браз но од ин те ле кту ал ци да се обра ќа ат 
со ди рект на под др шка  на ам ба са до ри те на 
зем ји те-член ки на ЕУ пре ку пла си ра ње лаж ни 
ин фор ма ции, из вр ту ва ња и по лу ви сти ни. Тра-
гич но е ма ке дон ски ин те ле кту ал ци да спад нат 
тол ку ни ско за да ка жу ва ат ла ги и из мис ли ци 
за по ли тич ка та со стој ба во РМ по ра ди не кои 
свои лу кра тив ни или ка ри е ри стич ки ин те ре си 
и по бу ди. Уште по срам но е за го ди ни те што ги 
но сат и за ти ту ли те со кои се пер чат да фа бри-
ку ва ат та кви ди скре ди ти рач ки ин фор ма ции 
на со че ни иск лу чи тел но про тив ед на лич ност, 
Ни ко ла Гру ев ски и не го ви те најб ли ски со ра-
бот ни ци. Лаж ни те ин фор ма ции со др жа ни во 
пис мо то ли чат на кла сич ни те уд ба шки ети ке-

КАРАКАМИШЕВА-ЈОВАНОВСКА: СРАМ ПРЕКУ ЛАГИ, ИЗВРТУВАЊА И ПОЛУВИСТИНИ

анализа

ти ра ња поз на ти од вре ме то на со ци ја лиз мот. 
На јав но ста ѝ е поз на то де ка до бар дел од 
пот пи ша ни те се во тес ни вр ски со уд ба шки-
те стру кту ри во зем ја та и во Ср би ја, та ка што 
мо ти вот да го на пад нат лич но  Гру ев ски пред 
стран ски те дип ло ма ти и пред европ ски те и 
аме ри кан ски те ин сти ту ции е по ве ќе од очиг-
ле ден и лу кра ти вен. Мно гу до бро се се ќа ва ме 
ка ко до вче ра дел од пот пи ша ни те про фе со ри 
му се дод во ру ваа на Гру ев ски во се ко ја мож на 
при го да, ка ко мо леа пред не го ви от ка би нет 
со ча со ви, ка ко ра бо теа на не го ви про е кти 
без ни ту еден на пи шан збор ама за де бе ли 
хо но ра ри, ка ко се ли га веа де ка тој е единс-
тве ни от по ли ти чар-ре фор ма тор во РМ и де ка 
са мо тој е спо со бен по ли ти чар во зем ја та, ка ко 
му се пи каа во се ко ја мож на при го да да би-
дат поб ли ску до не го, ка ко му се дод во ру ваа 
на се ка ков мо жен на чин, ду ри и на ште та на 
про фе си ја та, за се га, на ед наш, си те тие поз-
на ти ми та џии, поз на ти кри ми нал ци и лу ѓе со 
образ-ѓон да за ста нат на старт на ли ни ја за 
ка но на ден на пад про тив Гру ев ски. Сра мо та.

Во пис мо то, ток му оваа од бра на гру па ми та-
џии се по ви ку ва на од бра на на прин ци пи те 
на пар ла мен тар на та де мо кра ти ја во на ша та 
др жа ва, кои за мис ле те, „по сте пе но во 11-го-
диш но то вла де е ње на Гру ев ски пре рас на во 
авто крат ски ре жим на хи бри ден по ли тич ки 
си стем“. Срам. Про фе со ри што не ма ат по-
им де ка „по ли тич ки ре жим“ и „по ли тич ки 
си стем“, е, всуш ност, ед но исто, два по и ма 
со исто зна че ње. Срам за про фе со ри и за 
ин те ле кту ал ци, кои не ма ат по им што збо ру-

ша ни те на пис мо то се и про фе со ри по пра во, 
кои би мо ра ле да зна ат де ка не ов ла сте но то 
прис лу шу ва ње кое, ка ко што ве лат, се слу чу-
ва ло во МВР кон тие што раз мис лу ва ле по и-
на ку, мо ра и да го до ка жат. Да ли има ат увид 
во не кои дру ги ма те ри ја ли, кои јав но ста не 
ги знае, да ли има ат увид во не што што ни ту 
СЈО, на вод но, го не ма, тре ба се ри оз но да се 
истра жи и оце ни. Да ли овие ли ца има ат увид 
во не ко ја по го ле ма ко лек ци ја од не ле гал но 
сни ме ни раз го во ри за кои јав но ста знае де ка 
е сѐ уште во ра це те на За ев?

Од ка де има ат ин фор ма ции де ка дру ги лу ѓе, 
кои мис ле ле по и на ку од вла ста, би ле прис-
лу шу ва ни од вла ста!? По тоа, ка ко мо жат 
ка ко прав ни ци да се пот пи шат на пис мо 
во кое се твр ди де ка во прис лу шу ва ни те 
ма те ри ја ли би ле откри е ни фи нан си ски скан-
да ли, из ну ду ва ња па ри, уце ни и сл. ко га во 
За ко нот за кри вич на та по стап ка јас но стои 
де ка не за кон ски со бра ни те ин фор ма ции 
не мо жат да пос лу жат ка ко ле гал ни до ка зи 
во по стап ка та. Слуш на ле ли тие во оп што 
за пре сумп ци ја на не ви ност, за за ко ни тост 
на до ка зи и за мно гу дру ги на че ла врз кои е 
зас но ва на кри вич на та по стап ка или са мо на 
хар ти ја се про фе со ри по пра во. Врв на сра-
мот е кон ста та ци ја та на ве де на во пис мо то 
де ка од тој мо мент ко га се об ја ви ле „бом-
би те“ Ма ке до ни ја се со о чи ла со проб ле ми 
од кри ми нал на при ро да, а не со иде о ло шки 
су дир. Од тој мо мент, за мис ле те, Ма ке до ни ја 
се со о чи ла со „би тка за вла де е ње на пра во то 
и за спро ве ду ва ње кри вич на од го вор ност на 
кри ми на ли зи ра ни по ли ти ча ри“. Ни ту еден 
збор за нив ни от ми ле ник, се га од дру га та 

стра на, ви стин ски от кри ми на лец-по ли ти чар 
што го шти тат со се та си ла, ни ту збор за тоа 
ка кво вла де е ње на пра во има во зем ја во ко ја 
За ев се ос ло бо ду ва од го не ње со акт на СЈО, 
пре ку по га зу ва ње на си те прет ход ни дејс тва 
пре зе ме ни од су дот, и со гру бо га зе ње на 
си те до ка зи што инф ла гран ти до ка жу ва ат 
кри ми нал кај нив ни от парт нер и кај нив ни-
те уд ба шки при ја тел чи ња. Ве ли ча ње то на 
про ти ву став но то СЈО во си сте мот, не од го-
вор но то на ви ва ње во ко рист на СЈО е до-
пол ни те лен срам за про фе со ри те прав ни ци 
пот пи ша ни во пис мо то. Да се ве ли чи ор ган 
што е срам за прав на та про фе си ја зна чи да 
си на исто срам но ни во на зна е ње ка ко и јав-
ни те об ви ни те ли во тој про ти ву ста вен ор ган. 
На бе ду ва ње то и лаж но то ин фор ми ра ње во 
пис мо то де ка ВМРО-ДПМНЕ отво ри ло вој на 
про тив ам ба са до ри те на зем ји те-член ки на 
ЕУ и на САД е гр до из вр ту ва ње, кое не при-
ле га да би де из не се но во отво ре но пис мо од 
про фе со ри и од ин те ле кту ал ци. Не ме ша ње 
во вна треш ни те ра бо ти на не за вис на Ре пуб-
ли ка Ма ке до ни ја од ни ко го, а нај мал ку на 
ам ба са до ри на ту ѓи др жа ви, чиј што ман дат 
е јас но де фи ни ран во Ви ен ска та кон вен ци ја 
за дип ло мат ски ра бо ти, е јас на по ра ка и сиг-
нал на пар ти ја та што е на власт де ка не ма да 
доз во ли Ма ке до ни ја да ста не ме сто ка де што 
се кој ќе сви ри та ка ка ко што са ка и по но ти 
што ги од брал, и де ка тоа е не доз во ли во и 
не ма да се то ле ри ра. Та кво то ме ша ње, та кво-
то не по ви ка но вр ше ње ра бо ти за сме тка на 
друг, е гру бо кр ше ње на си те дип ло мат ски 
про то ко ли, кр ше ње на прин ци пи те на ме-
ѓу на род но то пра во и по ли ти ка и ди рект на 
по вре да на Уста вот на РМ.

По на та му, во пис мо то стои де ка овие 
на па ди кон ам ба са до ри те би ле со цел 
да се „ма ски ра до се гаш на та пра кти ка на 
вла де е ње со ко руп ци ја и со це лос на при-
ва ти за ци ја!?“. Гле дај кој збо ру ва за це-
лос на та при ва ти за ци ја на др жа ва та, па 
по ло ви на од пот пи ша ни те на ди ре ктен 
или ин ди ре ктен на чин беа вклу че ни во 
нај мрач ни те про це си на ма ке дон ска та 
при ва ти за ци ја на пра ве на не ко гаш, или 
ка ко екс пер ти или ка ко кон сул тан ти. 
Доз во ли ја да се огра би це ли от оп штес-
твен имот на др жа ва та со цел да се ста ви 
во ра це те на не кол ку ми на оли гар си - 
нив ни при ја те ли, кои по тоа де бе ло ги 
на гра ди ја за та ква та ус лу га. И се га тие 
лу ѓе има ат образ да збо ру ва ат за прав-
да, за пра во и за ли це то на дру ги от? 
Најг нас но то из вр ту ва ње со др жа но во 
пис мо то е из вр ту ва ње то на ви сти на та 
за сред ба та ме ѓу Гру ев ски и ру ски от 
ам ба са дор со ди рект на им пу та ци ја де ка 
Гру ев ски и не го ва та пар ти ја се про ру ски 
на стро е ни. Кон ста та ци ја та де ка „фи ни от 
на чин на ко му ни ка ци ја и пре фи не ти от 
дип ло мат ски реч ник на Гру ев ски со ру-
ски от ам ба са дор“ овие го ле ми и уче ни 
про фе со ри ја изв лек ле од нив но то соз-
на ние де ка Гру ев ски ја во ди Ма ке до ни ја 
во пре гра тки те на Ру си ја.

Да ре зи ми рам. Це ло во пис мо е до каз 
де ка хар ти ја та тр пи сѐ. По не го во то чи-
та ње, нај ве ро јат но, и ам ба са до ри те си 
рек ле „аман, ве мо лам, до ста нѐ бра не-
вте. Ова е прем но гу ду ри и за на ши от 
сто мак“.

ва ат и што пи шу ва ат. Мис лат де ка ако ка жат 
авто ри та рен ре жим на хи бри ден по ли тич ки 
си стем де ка ка жа ле го ле ма ду ма. Ви сти на та 
е де ка ка жа ле ед но го ле мо ни што. Из ме ша ле 
прин ци пи на пар ла мен тар на де мо кра ти ја со 
ре жим со си стем и на крај се по сра ми ле пред 
це ла та ма ке дон ска и ме ѓу на род на јав ност за 
си те па ри, што во из ми на ти те 11 го ди ни ги 
зе ле ток му од Гру ев ски. Ра ни ку че да те лае.

По на та му, во пис мо то ве лат „иди ла та на 
11-го диш но то вла де е ње во кон ти ну и тет на 
ВМРО-ДПМНЕ бе ше раз о ткри е на во 2016 
го ди на, ко га беа откри е ни го ле ми скан да ли 
на не ов ла сте но прис лу шу ва ње од стра на 
на МВР на си те тие што раз мис лу ваа по-
и на ку“. Бреј. Не слу чај но, ту ку пот свес но 
овие ин те ле кту ал ци и про фе со ри збо ру ва ат 
за иди ла та на 11-го диш но то вла де е ње на 
ВМРО-ДПМНЕ ко га нај го лем дел од нив кле-
чеа пред ка би не тот на Гру ев ски и се ну деа 
за раз ни функ ции. Ај де да по тсе ти ме де ка 
ток му проф. Ке ке нов ски му се ну де ше на  
Гру ев ски да би де пре тсе да тел ски кан ди дат 
на ВМРО-ДПМНЕ на прет ход ни те пре тсе да-
тел ски из бо ри. Зна чи да би де кан ди дат од 
пар ти ја та што се га ја на ре ку ва ма фи ја шка. 
Де мек, то гаш ко га Ке ке нов ски се ну де ше да 
би де кан ди дат за пре тсе да тел на РМ не би ла 
ма фи ја шка, а се га на ед наш ста на ма фи ја шка 
и кри ми нал на. Што е мно гу, мно гу е.

Да не ги отво ра ме до си е ја та на дру ги те „ду-
ше гриж ни ци“.Мо же да се на пи ше цел фер-
ман. Кри ми нал до кри ми нал. Дел од пот пи-

бе ше скра те на че ста. Од де сет та 
стра на, на пи са ни е то се нај доа 
14 Ал бан ци и 9 Ма ке дон ци. Иа ко 
за овие вто ри те на ци о нал но ста 
и не е тол ку си гур на, но на што 
се дол жи овој ре а лен бој кот на 
не до вет ни те вљу бе ни ци во де ло-
то на Беј ли, Жбо гар, Алт ха у зер, 
Сте фан сон и на дру ги те до на то-
ри? Нај ве ро јат но, дру ги те не ни 
ста са ле да се пот пи шат ток му 
по ра ди на ве де ни те ко ле ги. Со 
зго ле му ва ње на број ка та, би се 
на ма ли ло зна че ње то на па ра фот 
на пот пи ша ни те. Ва ка, из бр за ле 
по ра ди кра те ње на „кон ку рен-
ци ја та“, ко ја со ду ша и ср це са ка-
ла, но не ус пе а ла да се пот пи ше. 
Пис мо то, ед но став но, за ми на ло. 
Та ка, се га се са мо 23 од бра ни, со 
фан та стич ни пре дис по зи ции за 
след ни те гран то ви и про е кти. 
Вра ти те на ам ба са ди те им се ши-
рум отво ре ни, за „век и ве ков“. 
Од лич на ин ве сти ци ја, на стра на, 
мо же те са мо да за мис ли те кол ку 
се га ги мра зат дру ги те не до вет-
ни вљу бе ни ци во ам ба са дор ски те 
при до би вки. Но ова не ма ва ка да 

за вр ши, си те тие дру ги сто ти ци 
„ин те ле кту ал ци“, про фе со ри, но-
ви на ри, ана ли ти ча ри и ред дру ги 
не ма да се пре да дат тол ку лес но. 
Во пра ша ње се ми ли о ни. Евра, до-
ла ри, фран ци. Во оче ку ва ње сме 
на но во, уште „по сил но“ и ду зи на 
па ти по пол трон ско пис мо од лу-
та та и из ма ме на кон ку рен ци ја...

Симултаниот крик  
на „интелектуалците“ 
и на невладините чеда 
возљубени во Сорос
Очај ни от крик на „ин те ле кту-
ал ци те“ го за се ни уште пог лас-
ни от плач на „нев ла ди ни те“. Не 
ба ди ја ла, и две те гру па ции се 
во на вод ни ци. Та му се по ве ќе од 
зас лу же но. Пр ви те, кои се де се-
ткрат но по ве ќе од пот пи ша ни-
те на пи са ни е то, би тре ба ло да 
би дат во по сто ја на од бра на на 
не ка ков си стем на вред но сти. 
Ба рем, та ка е во те о ри ја та на ин-
те ле кту а лиз мот. Овие на ши те во 
на вод ни ци, се во од бра на са мо 

на Со ро со ви те вред но сти, кои, 
ре ал но, не би ни мо же ле да се 
на ре чат та ка. Исп лат ли во ста на 
про те жи ра ње то на не чи ја иде о-
ло ги ја, ма кар и по сра на, соз да де 
уни кат ни „ин те ле кту ал ни“ че да 
во др жа ва та, ред сте рил ни ди ле-
тан ти, кои се „шле пу ва ат“ пре ку 
сво е то зна е ње - не да соз да ва ат, 
ту ку да ги пре па ку ва ат ра бо ти те 
до би е ни од стра на. На фа ти ра-
ни из вр ши те ли на за да ча, ма-
кар и стран ска. Да,овие кла сич-
ни опор ту ни сти и оп штес тве ни 
кр ле жи од лич но ег зи сти ра ат од 
сво јот „труд“. А до бро нап ла те-

ни от ан гаж ман е са мо ед на од 
ни шки те што ги спо ју ва ат со 
„нев ла ди ни те“, сли чен вид кр-
ле жи (дел здо дев ни ка ко бол ви, 
хи брид бол во кр леж), кои освен 
опор ту низ мот, се ко рис ни ци на 
исти те до на то ри, но и се во де ни 
од иден тич на пре ми са, иде о ло-
ги ја и цел. Не слу чај но, дел од 
овие „ин те ле кту ал ци“ се на че-
ло на нај из ви ка ни те Со ро со ви 
НВО во Ма ке до ни ја. Пре крас но 
си се на до пол ну ва ат, а ве ро јат-
но, ов де им по ма га и ге не ти ка та. 
Штет ник со штет ник, очиг лед но, 
до бро се раз би ра.

По оча јот на „ин те ле кту ал ци те“ 
сле ду ва ше тол ку оче ку ва ни от 
плач на „нев ла ди ни те“ или, по-
до бро ка жа но, ан тив ла ди ни те, 
кои ко ор ди ни ра но и тол ку со-
ро со ид но скро е но за ле лел каа 
про тив „Стоп опе ра ци ја Со рос“. 
Раз бир ли во и оправ да но. Па СОС 
за ста на пред нив ни от бас нос-
ло вен сеф, го на пад на да реж-
ли ви от пси хо пат и ме це на, се 
за ка ни де ка ќе ги сек не си те тие 
пре крас ни, тол ку сла тки до ла ри.

Оче ку ва на ре ак ци ја од  Ма ке-
дон чи ња та, кои се на де ваа де ка 
пре ку сво и те фи ли ја ли со ква-
зи и де о ло ги ја та ќе ме та ста зи-
ра ат во це ло то оп штес тво, чин 
што со ле но го нап ла ти ја. А ка ко 
по и на ку, освен со за ка на за туж-
би да ја бра нат сво ја та штет-
нич ка ег зи стен ци ја? Ни кој од 
нив и не оче ку ва ше фер-плеј. Да, 
не тре ба ло да би де „Ме та мор-
фо зис“, „Ме та ста зис“ по до бро 
им при ле га. А ако мис леа де ка 
нив ни те глу по сти ќе тра ат до 
не дог лед и де ка ни кој нор ма лен 

ни ко гаш не ма да се ос ме ли да 
за ста не на па тот на не бу лоз на та 
про па ган да и про ѕир ни иди от-
шти ни, за зе ма ње стра на и јас на 
цел за ури ва ње на еден по ре док, 
очиг лед но, не сфа ти ле мно гу 
ра бо ти. Си жи ве е ле во сказ на. 
Не од Грим или Ан дер сен, Со-
ро со ва, се раз би ра. Ар но ама, 
ка ко се ко ја сказ на, и нив на та 
има се ри оз на утка. Раз мис ле те. 
Ако чев ли че то на Пе пе ла шка 
тол ку со вр ше но ѝ од го ва ра ло, 
то гаш зо што ѝ пад на ло? 
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М а ке дон ски от на род и ма ке-
дон ска та др жа ва во најс ло-
же на та фа за од сво е то по-

сто е ње ка ко не за ви сен ме ѓу на ро ден 
суб јект ќе вле зат најс ла би во сво ја та 
исто ри ја. Со по де ле ни гра ѓа ни, за кр-
ве ни ма ке дон ски по ли тич ки пар тии, 
обе ди не ти пар тии на Ал бан ци те, ко-
и што пот тик на ти од не се ри оз на та 
по ли ти ка на ли де рот на СДСМ ба ра ат 
уште ед но ре де фи ни ра ње на др жа-
ва та, Ма ке до ни ја вле гу ва во пер и од 
во кој се со о чу ва со опас ност од ис-
чез ну ва ње, нај мал ку со ис чез ну ва ње 
на по ли тич ки от и на оп штес тве ни от 
си стем кој се гра ди од 1945 го ди на, а 
кој га ран ти ра ше оп сто ју ва ње на ма-
ке дон ска та др жав ност и исто ри ски 
кон ти ну и тет на ма ке дон ски от на род.

За го лем број те о ре ти ча ри на по ли-
тич ка та на у ка се ко ја кри за е мож ност 
со над ми ну ва ње на ста ри те проб ле ми 
што го за пи ра ат раз во јот на оп штес-
тво то и др жа ва та да се вле зе во нов 
цик лус, кој мо же да до не се на пре док. 
За жал, во Ма ке до ни ја иа ко за дел од 
проб ле ми те мо же да ва жи оваа на уч-
на те за, за стра те ги ски те пра ша ња 
на пре до кот не мо же да би де ед на ков 
за си те. При фа ќа ње то на пла тфор ма-

та на ал бан ски те по ли тич ки пар тии, 
ко ја офи ци јал но освен по е дин ци не 
ја осу ди ја ни ту Бри сел ни ту Ва шин-
гтон, не мо же да зна чи на пре док за 
Ма ке до ни ја, ту ку са мо за ал бан ски те 
по ли тич ки пр вен ци и за дел од ал бан-
ски те гра ѓа ни во Ма ке до ни ја. Во ве ду-
ва ње то на ал бан ски от ја зик ка ко втор 
служ бен ја зик во зем ја ва и дру ги те 
ба ра ња, ка ко осу да на ге но ци дот врз 
Ал бан ци те од 1912 го ди на, се на ци о-
нал но иск лу чи ви на ед на за ед ни ца и 
ка ко та кви мо ра да се отфр лат.

Си ту а ци ја та со ал бан ска та пла тфор-
ма, ба рем во пра ктич на ме ѓу чо веч ка 
смис ла, мо же ше да би де мно гу по при-
фат ли ва до кол ку во пер и о дот зад нас 
од ко га во Стру га, Ки че во, Го сти вар, 
Те то во или во Ча ир, ка де што има гра-
до на чал ник Ал ба нец, Ма ке дон ци те ги 
имаа си те пра ва за кои се га Ал бан ци те 
пра ват проб лем. Да ви дев ме искре на 
на ме ра на ал бан ски те по ли ти ча ри де-
ка пра ват сѐ што мо жат за да ги тре ти-
ра ат Ма ке дон ци те, Тур ци те, Ро ми те, 
Ср би те, Вла си те ка ко рам но прав ни 
со Ал бан ци те, мо же би ќе има ше не-
ка ква ло ги ка и раз би ра ње за нив ни-
те се гаш ни ба ра ња. За жал, тоа не се 
слу чи ни ту ви дов ме на ме ра за та кво 
не што. Во ни ту ед на од оп шти ни те 
ка де што Ал бан ци те се до ми нант но 

на се ле ние не ра бо тат веб-сај то ви те 
на ма ке дон ски ја зик, а до кол ку не ма 
ме ѓу пар ти ски до го вор за под др шка, 
не ва жи ни ту Ба дин те ро во то пра ви-
ло, од нос но освен Ал бан ци те ни кој 
друг не ма ни ка ква мож ност за раз вој. 
Со тоа ал бан ски те по ли тич ки пар тии 
и нив ни те пр вен ци го за це мен ти раа 
стра вот кај Ма ке дон ци те и си те дру-
ги за ед ни ци де ка ре ви ди ра ње то на 
Охрид ски от рам ко вен до го вор, кој е 
ин кор по ри ран во Уста вот, ќе зна чи 
раз вој са мо за ал бан ска та за ед ни ца, 
а не и за си те гра ѓа ни.

Пра во то да се го во ри на свој мај чин 
ја зик ка ко ед но од ос нов ни те чо ве-
ко ви пра ва е не при кос но ве но и за 
Ал бан ци те во Ма ке до ни ја, но тоа ва-
жи са мо ко га тре ба да се „зе ме“. Ко га 
Ал бан ци те тре ба да „да дат“ или да 
би дат раз ум ни и со ли дар ни со оста-
на ти те, то гаш не ва жи. Ова е осо бе но 
важ но во си ту а ци ја ко га ал бан ски те 
пар тии од би ва ат да при фа тат ал бан-
ски те де ца да учат ма ке дон ски ја зик 
од пр во од де ле ние, ток му во го ди ни-
те ко га нај лес но и нај при род но се учи 
кој би ло ја зик. Бла го да ре ние на овој 
по ли тич ко-ет нич ки ина ет кај Ал бан-
ци те, нај го лем дел од Ал бан чи ња та 
не го го во рат офи ци јал ни от ја зик на 
др жа ва та и со тоа соз да ва ат ус ло ви 

за на та мош но раз и ду ва ње со Ма ке-
дон ци те и оста на ти те што го го во рат 
единс тве ни от слу жен ја зик, кој не е 
са мо средс тво за ко му ни ка ци ја ту ку 
и ко хе зив но ле пи ло око лу со кое се 
по вр зу ва ат си те гра ѓа ни.

Ал бан ски те пар тии мо ра да зна ат 
де ка без еден ја зик што го го во рат 
си те, а без за ед нич ка исто ри ја, кул-
ту ра, фолк лор и без из ле ти те на За ев, 
зем ја та е осу де на на кан то ни за ци-
ја, фе де ра ли за ци ја или ка ко са ка те 
на ре че те ја дла бо ка та по дел ба што 
е пред нас. Ова е осо бе но важ но во 
си ту а ци ја ко га кај ал бан ски те по ли-
тич ки фа кто ри и го лем број гра ѓа ни 
во оп што не ма жел ба за ви стин ска 
уни тар ност, ту ку са мо за при вре ме но 
де ле ње на ре сур си те на зем ја та, до де-
ка не се ос тва ри При зрен ска та ли га.

Ал бан ци те ба ра ат рам ко вен 
до го вор за про ме на на  
рам ков ни от
Ал бан ци те во Ма ке до ни ја и се ка де 
во све тот се ум ни лу ѓе, до ма ќи ни и, 
пред сѐ, мно гу ре ал ни и пра ктич ни. 
Тие зна ат де ка ова е мо же би пос лед на 
шан са да ги до би јат пра ва та што не се 
пред ви де ни ни ка де и што не ги до би-
ла ни ту ед на дру га мал цин ска гру па 
во све тот. Тие зна ат де ка се га шан са та 
ќе трае до за вр шу ва ње то на нај го ле-
ма та по дел ба ме ѓу Ма ке дон ци те во 
пос лед ни те 70 го ди ни и за тоа, пр-
во, се оби ду ва ат да ја прод ла бо чат и 
про дол жат кри за та во ма ке дон ски от 

блок, и вто ро, без раз ли ка на нив-
ни те дла бо ки раз ли ки во пог лед на 
ис ла мот и при фа ќа ње то на за пад ни те 
вред но сти, глу мат единс тво.

Ед на од ра бо ти те што ги ко чи и ко ја 
мо же да им ги ур не пла но ви те е тоа 
што пос лед ни от по пис, кој во Ма ке-
до ни ја е из вор на ко ле ктив ни чо ве-
ко ви пра ва, е спро ве ден во да леч на та 
2002 го ди на. И на пи ли ња та им е 
јас но де ка при чи на та зо што Али Ах-
ме ти од би ва спро ве ду ва ње по пис е 
опас но ста тие да се под 20 про цен ти 
од вкуп но то на се ле ние што спо ред 
Уста вот зна чи гу бе ње на по себ ни те 
бе не фи ции ка ко нај го ле мо мал цинс-
тво. Ал бан ци те со по пис мо жат да 
го за гу бат и ова што го има ат за тоа 
што и тие зна ат де ка од пос лед но то 
пре бро ју ва ње на ва му по го лем број 
од ал бан ски те де ца др жав ја ни на 
Ма ке до ни ја се ра ѓа ат во странс тво, а 
са мо во Хам бург жи ве ат по ве ќе од 20 
ил ја ди Ал бан ци од Ма ке до ни ја. Кол-
кав ли е то гаш вкуп ни от број Ал бан-
ци од Ма ке до ни ја во це ла Гер ма ни ја, 
во Швај ца ри ја, Бел ги ја, Ита ли ја или 
во Дан ска. Ли де ри те на ДУИ, Бе са и 
на дру ги те пар тии зна ат де ка бро јот 
на исе ле ни те Ал бан ци од Ма ке до-
ни ја, про цен ту ал но зе ме но, е мно гу 
по го лем од Ма ке дон ци те. И, ко неч но, 
зна ат де ка ова е пос лед на шан са да 
на пра ват нов рам ко вен до го вор за 
ме ну ва ње на Охрид ски от рам ко вен 
до го вор, во кој тие би се стек на ле 
со пра ва кои за дру ги те за ед ни ци 

во Ма ке до ни ја се са мо то вар, пред 
сѐ фи нан си ски, ка дров ски.

Ет но цен триз мот на Ал бан ци те 
не го при фа ќа ат и дру ги те  
по ма ли за ед ни ци

И, на ви сти на, ка ков ќар ќе има ат Ма-
ке дон ци те или Тур ци те од аген ци ја 
ко ја ќе тре ба да ре ша ва и да ја кон-
тро ли ра упо тре ба та на ал бан ски от 
ја зик на си те ни воа на те ри то ри ја та 
на це ла та зем ја или од ме ѓу на род-
на ко ми си ја ко ја ќе про ве ру ва да ли 
Ал бан ци те се за ста пе ни во си те ин-
сти ту ции (осо бе но што не ма по тре ба 
од по себ ни ко ми сии за ра бо ти што 
мо жат и са ми те Ал бан ци во вла да та 
да ги про ве рат). Ка ква ко рист има ат 
Ро ми те или Ср би те, на при мер, од ис-
пол ну ва ње то на пла тфор ма та што ја 
пред ла га ат Ал бан ци те. Зар око лу 200 
ил ја ди Тур ци, Ро ми, Ср би, Бош ња ци, 
Мус ли ма ни, Егип ќа ни, Вла си, Хр ва ти, 
Цр но гор ци, Бу га ри, Гр ци тре ба да 
има ат по ма ли пра ва од Ал бан ци те 
са мо за тоа што не се под го тве ни за 
вој на или за тоа што не се гра ни чат 
со сво и те ма тич ни др жа ви, иа ко во 
слу ча јот со Ср би те има слич но сти по-
ра ди за ед нич ка та гра ни ца. Зар си те 
по ма ли за ед ни ци тре ба да ужи ва ат 
по ма ли пра ва за тоа што не ма ат сво ја 
пла тфор ма. Што ќе се слу чи ако овие 
200 ил ја ди лу ѓе се со бе рат под иста 
пла тфор ма и по ба ра и нив ни те ја зи ци 
да би дат офи ци јал ни? 

Ма ке до ни ја 
ни ко гаш 
пос ла ба, а 
ќе ре ша ва 
стра те ги ски 
пра ша ња

кО га ВОл ци ТЕ ќЕ На Ми Ри Са аТ кРВ  колумна

По ра ки те што де но ви ве ни дој доа во из вор на фор ма од 
Бри сел и од Ва шин гтон јас но ја по ка жу ва ат си ту а ци ја та во 

ко ја се на о ѓа Ма ке до ни ја 26 го ди ни по сво ја та не за вис ност. 
Из ја ва та на порт па рол ка та на ЕК, Ма ја Ко ци јан чич, де ка ЕУ 

ба ра ши ро ка ко а ли ци ја за да, ме ѓу дру ги те пра ша ња, се ре ши 
и име то и не бу ло зи те на аме ри кан ски от кон грес мен Деј на 

Ро ра ба хер, кој твр ди де ка Ма ке до ни ја не е др жа ва и тре ба да 
се по де ли, се за ка на, од нос но ми занс це на во ко ја Ма ке до ни-

ја тре ба да при фа ти дру ги, на ви дум, по лес ни ба ра ња. Да ли 
за Ва шин гтон и за Бри сел раз ум ни от ком про мис во си ту а ци ја 
ко га на луд ни ча ви от ру ски ло бист ба ра по дел ба на зем ја та, а 

Бри сел нај а ву ва про ме на на ма ке дон ски от иден ти тет е др жа-
во твор ност за Ал бан ци те во Ма ке до ни ја и де фа кто фе де-

ра ли за ци ја? Ду ри и Ко ци јан чич и Ро ра ба хер да не се на иста 
ли ни ја, ду ри и Бри сел да има искре ни на ме ри, впе ча то кот е 

де ка на Ма ке до ни ја се вр ши не ви ден при ти сок, кој во нај ма ла 
ра ка тре ба да за вр ши со не ка ков ком про мис. Освен те мел ни 
ре фор ми спо ред пре по ра ки те на При бе, се кој друг ком про-
мис што нав ле гу ва во уни тар но ста и во устав ни те прин ци пи 

ќе би де ка та стро фа лен за Ма ке дон ци те и за дру ги те гра ѓа ни

Пишува | Го ран Мо ми ро ски
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� Деновиве како никогаш порано е 
актуелна владата од 1992 година, но 
ретко кој ја споменува и ситуацијата 
од 1990 година, кога ВМРО-ДПМНЕ 
победи на изборите, а претседате-
лот киро глигоров четири пати одби 
да му го додели мандатот на Љубчо 
георгиевски. Што се случуваше таа 
1990 година?
аРСОВ: Лично сметам дека на Ма-
кедонија не може да ѝ се случи тоа 
што се случуваше во 1990 година и во 
1992 година, кога мандатот за состав 
на нова влада насилнички беше одзе-
мен од ВМРО-ДПМНЕ, партија што и 
тогаш беше победничка на изборите 
како и сега.  

Во 1990 година лично учествував во 
разговорите за поделбата на власта 
по победата над партиите наследници 
на комунизмот. Тогаш наша најголема 
пречка беше прифаќањето на Киро 
Глигоров за претседател на Републи-
ката, по вториот круг на гласањето, 
кога, дефинитивно, пратениците на 
ВМРО-ДПМНЕ беа целосно измани-
пулирани. Изборот на Глигоров беше 
пораз за младата македонска демокра-
тија, која пред тоа ја почувствувавме, 
откако ВМРО-ДПМНЕ беше партија 
што со најголем број пратеници (38) 
влезе во парламентот. Никој не веру-
ваше дека ќе го дочекаме тоа што ни 
го направија Глигоров, Стојан Андов 
и Петар Гошев, кои погазија сѐ што 
договоривме претходно. 

Тие не ги прифатија нашите предло-
зи за мандатар на новата влада. Ги 
отфрлија нашите кандидати, прво 
Александар Лепавцов и Тодор Богда-
нов, а потоа Милан Ставрев и Панде 
Костурски. „Може ли уште некој да по-
нудите!“ Додека Љубчо Георгиевски и 
Борис Змејковски зашеметено се чудеа 
на невидената ароганција, јас се јавив 
„можеме“, реков, „Што мислите за Дра-
ган Богдановски! Нивната реакција 

Македонија ќе опстои и 
покрај сите предавства 
СДСМ и натаму со странските 
платеници ја урива Македонија. 
Нивните сојузници се Соросовите 
платеници, странските 
амбасадори и шарената 
револуција. На сите најголема 
пречка им е идентитетот на 
Македонија. Без промена на 
идентитетот нема влез во НАТО 
и во ЕУ. Тоа го сакаат од надвор, 
тоа го сака СДСМ однатре. 
Кој ќе победи? Дали СДСМ и 
неговите сојузници од надвор 
или партијата ВМРО-ДПМНЕ, 
која за сојузник го има народот. 
Последните избори покажаа 
дека победник е ВМРО-ДПМНЕ. 
Ќе додадеме: тоа што го сака 
народот никој не може да го 
оспори. Македонија мора да 
опстои во борбата за својот 
опстанок, вели Арсов во интервју 
за неделникот „Република“

Осумдесетгодишниот Драги 
Арсов, прв потпретседател 
на Собранието на РМ, е еден 

од учесниците во преговорите за 
поделба на власта по првите по-
веќепартиски избори во незави-
сна Македонија. Арсов со големи 
емоции се потсетува на период по 
изборите во 1990 година, на кои 
ВМРО-ДПМНЕ победи, но не успеа 

да формира влада. Тој тврди дека 
раководството на ВМРО-ДПМНЕ 
тогаш било измамено од кликата 
на СДСМ, а Глигоров четири пати 
одбил да им го довери мандатот за 
формирање влада и покрај јасната 
определба на граѓаните. Арсов ќе 
остане запишан во македонската 
историја и како потписник на де-
кларацијата за независност.

беше шокирачка. Веќе немаше разго-
вор – нашите кандидати беа одбиени“.

Експертската влада што беше фор-
мирана од Никола Кљусев, не беше 
влада на ВМРО-ДПМНЕ, туку влада 
на Киро Глигоров. 

� Дали е точно дека тогаш постоел 
меѓупартиски договор – СДСМ да 
предложи претседател, тоа е киро 
глигоров, а ВМРО-ДПМНЕ да даде 
мандатар за влада?
аРСОВ: Точно е дека по првите парла-
ментарни избори се водеа меѓупартиски 
разговори меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ. 
Разговорите што ги предлагаа СДСМ се 
водеа во просториите на ЦК СКМ (сегаш-
на Влада на РМ), ВМРО-ДПМНЕ своите 
разговори ги водеше во Универзитет-
ската библиотека „Св. Климент Охрид-
ски“, во канцеларијата на тогашниот 
директор Васил Манчев. 

Во тоа еуфорично време Универзи-
тетската библиотека, каде што се 
собиравме речиси секој ден, беше 
средиштето на младата македонска 
интелигенција, која сакаше политички 
промени во Македонија. 

Во почетокот разговорите меѓу СДСМ 
и ВМРО-ДПМНЕ се одвиваа тешко би-
дејќи и едната и другата партија пре-
тендираа на свој кандидат за претсе-
дател на Република Македонија. 

СДСМ во овие разговори не попушта-
ше и жестоко се бореше за претседа-
телската функција. ВМРО-ДПМНЕ ја 
имаше поддршката од целиот народ. 
И таа сила не можеше да се победи без 
итрината со која се служеше СДСМ. Тој 
преку старата влада го наметна закон-
ското ограничување од 40 години за 
претседател на Република Македонија. 
Тоа создаде пречка за Љубчо Георги-
евски да се кандидира. Спречи нешто 
што не можеше никако да се спречи. 

По овој настан патот на Киро Гли-
горов беше пробиен. Другите наши 
предлози лесно се одбиваа – прво 
архиепископот г.г. Михаил, кого го 
заплашија дека ќе му ја симнат ман-
тијата, а потоа и Блаже Ристовски, 
кој беше претходно изманипулиран 
и место да биде наш кандидат за 
претседател, тој за таа функција го 
предлагаше Киро Глигоров.  

Откако во просториите на пратеничка-
та група на ВМРО-ДПМНЕ во Собрание-
то на РМ му реков на Блаже Ристовски 
дека го повикавме за да го предло-
жиме за наш кандидат за претседател 
на републиката, тој без двоумење ми 
одговори: „Зошто не го предложите 
Киро Глигоров!“ Да се чудиш! Ние го 
предлагаме Блаже Ристовски, а тој – 
Киро Глигоров. Ете, тоа беше Блаже 
Ристовски во тоа време – верен привр-
заник на Киро Глигоров и на комунис-
тичкиот систем, а таков, за жал, беше 
и најголемиот дел од македонската 
интелигенција. 

Разговорите за претседател на ре-
публиката завршија неповолно за 
ВМРО-ДПМНЕ. Завршија на насил-
нички начин. Киро Глигоров беше 
избран за претседател, по второто 
гласање, откако пред тоа се изврши 
силен притисок врз пратениците на 
ВМРО-ДПМНЕ да го променат своето 
мислење за Глигоров. Тој ја немаше 
поддршката од мнозинството прате-
ници на првото гласање. 

� Значи СДСМ и глигоров тогаш ја 
измамија ВМРО-ДПМНЕ, односно не 
го почитуваа договорот?
аРСОВ: Точно, СДСМ и Глигоров ја из-
мамија ВМРО-ДПМНЕ за мандатарот 
на новата влада. Откако во разговори-
те за поделба на власта ВМРО-ДПМНЕ 
прифати кандидатот за претседател 
на РМ да биде од СДСМ, се договоривме 
кандидатот за премиерското место 
да биде предложен од ВМРО-ДПМНЕ. 
Жив сведок сум дека овој вонпарла-
ментарен договор беше гарантиран 
како „цврст“ договор, обврзувач-
ки за двете страни. И што се случи. 
Повторно измама! Не помогнаа пре-
дупредувањата дека ВМРО-ДПМНЕ 
повторно ќе биде изманипулирана. 
Никој не веруваше дека ќе се случи 
тоа што се случи. Не верувавме дека 
имаме работа со докажани комунисти 
– болшевици. Посебно Киро Глигоров 
беше типичен пример од редовите на 
Титовите комунисти – „по професија 
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– револуционери“. Таков беше Темпо 
и сличните на него, кои ја уништија 
Македонија во времето на НОБ, по-
себно по Првото заседание на АСНОМ. 

Прво, договорот за мандат на влада 
повеќепати се одложуваше, додека 
не стана јасно дека нема ништо од 
договореното со Киро Глигоров! Ед-
ноставно, бевме измамени на најдрзок 
начин. Поранешниот систем на кој му 
припаѓаше Киро Глигоров не падна. 

Второ, се уверивме дека за Киро Глиго-
ров, вонпарламентарниот договор за 
поделба на власта не значи ништо. От-
како седна на претседателскиот трон, 
тој веќе беше недопирлив за сите нас. 
Со апсолутистичката власт палеше и 
гасеше заедно со СДСМ. Не прифати 
поделба на власта. Покрај претседа-
телската, ја грабна и извршната власт. 
Владата на Кљусев беше чисто влада 
на Глигоров, а не на ВМРО-ДПМНЕ.

Единствено што ВМРО-ДПМНЕ го доби 
по изборите како победничка партија 
беше едно од четирите потпретседа-
телски места на Собранието на РМ. Тоа 
место ми припадна мене од кое по из-
весно време се откажав, поднесувајќи 
неотповиклива оставка. 

Сите наши обвинувања во парламен-
тот дека Киро Глигоров изврши „пуч“ 
врз младата македонска демократија 
беа игнорирани. 

Никој не веруваше дека со таквото 
владеење Киро Глигоров и СДСМ ќе ја 
доведат Македонија до катастрофата 
што се случи и која сѐ уште трае. 

� По изгласувањето недоверба на 
техничката влада во 1992 година, 
мандатот, конечно, му беше доделен 
на Љубчо георгиевски, но откако 
не успеа да формира влада, претсе-
дателот глигоров двапати му даде 
шанса на СДСМ, иако тоа не е пред-
видено со Уставот. Се сеќавате ли 
на околностите во кои се случуваа 
овие настани?
аРСОВ:  Посебна приказна беше вла-
дата на Никола Кљусев. Тој ништо не 
прифаќаше од тоа што се случуваше 
во Хрватска и во Словенија. Југосла-
вија се распаѓаше со војната што ја 
водеа Хрватите и Словенците, кои 
крваво се бореа за својата независ-
ност и самостојност. Кљусев, посеб-
но Киро Глигоров  со платформата 
Глигоров – Изетбеговиќ се бореа за 
спас на Југославија. Македонските 
функционери од типот на Васил Ту-
пурковски и гувернерот Борко Стано-
евски последни го напуштија Белград 
во споредба со функционерите од 
Хрватска и од Словенија, кои веднаш 
заминаа дома да ја бранат својата 
слобода и државна независност.

Македонија од крвавите борби во Хр-
ватска и во Словенија, вклучувајќи ја 
и Босна, ги добија ковчезите (40-45) 

на македонските војници, испрате-
ни на фронтовите во согласност со 
нашата техничка влада. Министер 
за одбрана беше генералот Ристо 
Дамјановски, кој цело време додека 
траеше конфликтот ги враќаше на-
шите војници што бегаа од фронтот. 
Беше слеп послушник на Генералшта-
бот во Белград, како што беа слепи 
послушници на Белград и повеќето 
министри од кабинетот на Кљусев. 

Пратениците на ВМРО-ДПМНЕ со 
сила ја наметнаа декларацијата за 
независна Македонија, која Андов 
не сакаше да ја потпише, туку ја пот-
пишав јас како потпретседател од 
ВМРО-ДПМНЕ. 

Не само Андов, Глигоров, владата и 
пратениците од СДСМ и нивните ко-
алициски партнери тогаш повеќе ја 
сакаа Југославија, отколку независна 
Македонија. Одбиваа да се прифати 
во парламентот секој предлог што 
имаше национален белег. Наспроти 
отпорот од народот на Македонија 
и изразениот револт во одбрана на 
националните амандмани со кои се 
предлагаше Македонија да биде на-
ционална држава на македонскиот 
народ, во Собранието кликата на Гли-
горов, С. Андов и на Кљусев, на чело со 
Фрчкоски, го прифатија граѓанскиот 
устав. Со таквиот устав Македонија 
беше поразена, од што ни денес не 
може да заздрави. 

Кликата на СДСМ предводена од Гли-
горов, С. Андов и од Бранко Црвен-
ковски целосно ја уништи иднината 
на Македонија – го смени знамето, го 
уништи стопанството со приватиза-
цијата за на крај Македонија да ста-
не заедница на етничките заедници. 
Жив срам од кој тешко можеме да се 
ослободиме. Згора на тоа, СДСМ и 
натаму со странските платеници ја 
урива Македонија. Нивни сојузници 
се Соросовите платеници, странските 
амбасадори и шарената револуција. 
На сите најголема пречка им е иден-
титетот на Македонија. Без промена 
на идентитетот нема влез во НАТО и 
во ЕУ. Тоа го сакаат од надвор, тоа го 
сака СДСМ однатре. Кој ќе победи? 
Дали СДСМ и неговите сојузници од 
надвор или партијата ВМРО-ДПМ-
НЕ, која за сојузник го има народот. 
Последните избори покажаа дека 
победник е ВМРО-ДПМНЕ. Ќе дода-
деме: тоа што го сака народот никој 

не може да го оспори. Македонија 
мора да опстои во борбата за својот 
опстанок. Тоа што го сака народот, го 
сака и партијата ВМРО-ДПМНЕ.  

Сите овие слободни толкувања на 
Уставот се должат на недоволната 
прецизност на членот 90. Можно ли е 
авторите на Уставот да не го предви-
дат пропустот? Или, можеби, намерно 
е оставен простор за евентуални зло-
употреби на овој член?

Сведоци сме дека членот 90 од Уста-
вот на РМ по последните парламен-
тарни избори се толкува на различни 
начини. Според некои стручњаци по 
уставно прво, овој член го штити пра-
вото за добивање мандат на партија-
та што освоила најмногу гласови на 
парламентарните избори. Збрката 
настана откако победничката пар-
тија ВМРО-ДПМНЕ го врати мандатот 
откако не успеа да обезбеди мнозин-
ство од 61 пратеник за избор на нова 
влада. Засега никој и не верува дека 
СДСМ, исто така, ќе обезбеди 61 пра-
теник за избор на нова влада, што 
беше мотив за многу шпекулации, 
насилства, шарени револуции итн. 
без да се избираат средства за да се 
дојде до власта. Нивните надежи на-
таму траат. Трае и кризата што ја соз-
дадоа. Сепак, јавноста го гледа крајот, 
а тоа се предвремени избори, кои ги 
предлага ВМРО-ДПМНЕ. Сметам дека 
веќе никој не сака да му помогне на 
СДСМ. Нема да му помогне ни недо-
реченоста во членот 90 од Уставот 
на РМ што, можеби, и намерно е та-
ков за да се создава криза. Без криза 
оваа партија не може да постои. Не 
верувам дека е намерно, но не е ни 
случајно, што СДСМ преку членот 90 
и други слабости во Уставот бара на-
чини за уривање на државата. Во тие 
намери овој пат доби помош и од ал-
банските партии, кои на политичката 
сцена се појавија со црвените линии 
запишани во албанската платформа, 
подготвена во Тирана. 

Ваквите позиции на СДСМ, помогнат 
од албанските партии предводени од 
ДУИ, не се за потценување. Секако дека 
тие прават штети и дека можат да ѝ 
наштетат на Македонија. Но, најмногу 
можат да си наштетат себеси. Уште 
малку недостига СДСМ да биде урнат 
и уништен. Од штетните последици не 
можат да се ослободат ни Албанците. 
Работите во Македонија никогаш не 

биле толку лоши колку што се сега и 
веќе никој нема да дозволи Македо-
нија да биде уништена. 

� истата таа влада на Бранко цр-
венковски подоцна направи непо-
правливи штети на македонското 
стопанство преку криминалната 
приватизација, но и беше главен 
виновник за прифаќањето на рефе-
ренцијата ФиРОМ и за менување-
то на знамето. Стравувате ли дека 
историјата може да ни се повтори 
и денес, во случај СДСМ и Заев да 
успеат да формираат влада?

да им помогне зашто не може да се 
урива повеќе од тоа што беше урнато 
досега. Иако Македонија економски 
беше уништена со криминалната 
приватизација на Бранко Црвен-
ковски, иако беше сменето знамето, 
името (ПЈРМ за меѓународна упо-
треба), иако се атакуваше со војна 
од надвор, која заврши во полза на 
Албанците и на нивните права, со 
измена на Уставот и со Охридскиот 
договор, со потписи на тогашните 
лидери и на странските олеснува-
чи од ЕУ и од САД. И по сите овие 
предавства, насилства и притисо-

аРСОВ: Не, не стравувам дека ис-
торијата може да се повтори затоа 
што сум длабоко уверен дека СДСМ 
и Заев не можат да формираат влада. 
Историјата не се враќа назад, без 
оглед на тоа што СДСМ и Заев сакаат 
да се врати. Досега ништо не им по-
могна. Ни Киро Глигоров, ни Гошев, 
ни Стојан Андов, ни Бранко Црвен-
ковски – творците на голготата низ 
која Македонија го минуваше својот 
пат. Наследниците на комунизмот, 
со помош на претходно споменати-
те лидери, не го урнаа претходниот 
систем, но тие го пробија патот за 
негово уривање. Веќе никој не може 

ци – Македонија не беше уништена. 
Не. Сите овие насилства направија 
Македонија да биде уште посилна. 
Таа не дозволи и нема да дозволи 
да се смени нејзиниот идентитет. 
Македонија не може да се уништи 
затоа што таа настанала уште во 
најдалечното митолошко време – 
таа има своја митологија, свое име, 
свој јазик, своја свест за припадност 
и своја територија, наречена Маке-
донија, според теонимот Македон, 
како што тврдат и повеќето антички 
автори. Таа историја не се уништува. 
Таа продолжува и ќе продолжува и 
понатаму. �
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Т и мот на Ка ти ца Ја не ва оваа 
не де ла са мо од Охрид по-
ви ка ла по ве ќе од 200 ли ца 

на рас пит, по вр за но со истра га за 
до на ци и те во пар ти ја та. Ме ѓу нив 
се  вра бо те ни во по ли ци ја та, во по-
драч ни те еди ни ци на ми ни стерс-
тва та и на дру ги др жав ни ин сти ту-
ции во Охрид. Во СЈО би ле по ка не ти 
на рас пит и пар ти ски функ ци о не ри 
на ВМРО-ДПМНЕ, кои, пак, ни ко гаш 
не ма ле из врш ни функ ции.

Ин фор ма ци и те на „Ре пуб ли ка“ 
прет ход но ука жаа де ка сле ду ва 
пер и од што ќе би де обе ле жан со 
спе ктак ли на Спе ци јал но то об-
ви ни телс тво, со цел по втор но да 
се оцр ни ВМРО-ДПМНЕ и, пре ку 
из ве сту ва ња та на ме ди у ми те што 
се во ди рект на вр ска со СДСМ и во 
фи нан си ска по вр за ност со Со рос, да 
се на ма ли при ти со кот врз ли де рот 
на СДСМ Зо ран За ев од јав но ста 
не са мо за не ус пе хот на из бо ри-
те, ту ку и  спро ти пре го во ри те за 
фор ми ра ње вла да со при фа ќа ње на 
се ал бан ска та пла тфор ма.

На чи нот на кој во еден ден бе-
ше пре не се на ин фор ма ци ја та 
од Охрид на ме ди у ми те што ја 
под др жу ва ат по ли ти ка та на За-
ев тоа и го до ка жу ва. Без да се 
из ме ни ни ту збор, си те до еден 
ја пре не соа ин фор ма ци ја та по ви-
ку вај ќи се на „свои из во ри во СЈО“ 
и до да вај ќи де ка од та му „ни ту 
по твр ду ва ат ни ту де ман ти ра ат“.

Очиг лед на е зад ни на та и вре ме то 
ко га СЈО ја ор га ни зи ра оваа хај ка 
про тив ВМРО-ДПМНЕ и до на то-
ри те во пар ти ја та. СДСМ не ус пеа 
и по крај из бор ни от ин же не ринг 
и под др шка та од са мо на ре че ни-
от гра ѓан ски се ктор да из во ју ва 
по бе да на из бо ри те во де кем ври. 
По зи ци ја та „втор“ спо ред Уста вот 
не му овоз мо жу ва ди ре ктен ти-
кет на За ев за ман да тар. При тоа, 
ни ту „ши ро ка ко а ли ци ја“ со си те 
пар тии на ет нич ки те пар тии во 
неа не му овоз мо жу ва ко мо ци ја 
да ја ре де фи ни ра др жа ва та. СЈО, 
при тоа, ја зло у по тре би по зи ци-
ја та и го отфр ли слу ча јот „Пуч“ 
во кој За ев бе ше ви со ко ран ги ран 
во за ка ни те за на сил но ури ва ње 

на вла ста, со што, де фа кто, по-
втор но го або ли ра ше ли де рот 
на со ци јал де мо кра ти те.

Од дру га стра на, ВМРО-ДПМНЕ 
го по твр ди ре зул та тот од 2014 
го ди на спо ред бро јот на осво е ни 
гла со ви во 2016 го ди на, што фр ли 
сом неж врз ос но ва но ста на об-
ви не ни ја та од СДСМ за ме сте ње 
на из бо ри те. Се то слу чу ва ње по 
из бо ри те, пак, не при фа ќа ње то 
на ус ло ву ва ње то за ко а ли ци ја по 
се ко ја це на, од нос но од би ва ње то 
на ан ти ма ке дон ска та се ал бан ска 
пла тфор ма, са мо ги зац вр сти ја 
по зи ци и те на ВМРО-ДПМНЕ во 
јав но ста, нас про ти па дот на под-
др шка та на по ли ти ка та што ја 
во ди ра ко водс тво то на СДСМ со 
сво и те глав ни парт не ри Бе са и 
Али јан са. И, оче ку ва но, СЈО, при-
та е но то ору дие на За ев, мо ра ше 
да би де акти ви ра но.

Соз на ни ја та на „Ре пуб ли ка“, 
кои беа об ја ве ни пред „го ле мо-
то откри тие“ на ле ви те ме ди у-
ми, по со чу ва ат де ка во Спе ци-
јал но то јав но об ви ни телс тво 

се по ви ку ва ат функ ци о не ри, 
но и 1.000 до 1.500 чле но ви 
на пар ти ја та ВМРО-ДПМНЕ. 
Глав на цел на овие рас пи ти е 
кон стру и ра ње пред ме ти по вр-
за ни со из бо ри те 2014 го ди на, 
но и фа бри ку ва ње нов, кој би 
се од не су вал на фи нан си ра ње 
на пар ти ја та.

За ме то ди те за рас пит во СЈО, со 
ко ри сте ње уце ни, зап ла шу ва-
ња и оби ди за ма ни пу ли ра ње, 
ве ќе е пи шу ва но. Дел од тие 
чле но ви на ВМРО-ДПМНЕ што 
беа по ви ка ни на рас пит пред 
из бо ри те ла ни, во ви де о све-
дош тва ги опи шаа ме то ди те на 
СЈО. Во СЈО ги об ви ну ва ле де ка 
„зна е ле“де ка тие не до ни ра ле, 
бле фи ра ле де ка, на вод но, по-
сто е ле сним ки од бан ки те со 
кои се по твр ду ва ло де ка тие не 
ги уп ла ти ле па ри те оби ду вај ќи 
се да ги зап ла шат де ка би ло 
кри ми нал и ако не ко му му да ле 
па ри да уп ла ти ка ко до на ци ја 
за пар ти ја та, ка ко и за ка ни со 
при твор, ако не „приз на е ле“ 
кој им ги дал па ри те.

Кол ку и да е про ѕир но функ ци о ни ра-
ње то на СЈО, осо бе но по або ли ци ја та 
на За ев и отфр ла ње то на „Пуч“, по на-
чи нот на еки пи ра ње пре ку нив ни те 
до ско раш ни јав ни на ста пи во по ли-
тич ки кам па њи, па и по акту ел но то 
вме шу ва ње во по ли тич ки те си ту а-
ции „на коп че“ на За ев, вли ја ни е то 
на Об ви ни телс тво то во оп што не е 
на ив но. Глав на по ткре па на др жа ва-
та пред пре диз ви ци те со отво ре ни те 
ге о граф ски кар ти во цен три те на 
моќ, во овој мо мент, е ВМРО-ДПМ-
НЕ и се кое нејзино зац вр сту ва ње 
го проб ле ма ти зи ра ис пол ну ва ње то 
на за мис ле на та аген да. Јас но е де ка 
и во след ни от пер и од ќе има оби ди 
со хи рур шки за фа ти јав но да се ди-
скре ди ти ра ат ВМРО-ДПМНЕ и вр вот 
на пар ти ја та пре ку СЈО за да се раз-
не би ти иде ја та за уни тар на др жа ва 
на ма ке дон ски от на род. Кол ку што 
ве ро јат но ста за ус пех на таа аген да 
ќе се на ма лу ва, а раз реш ни ца та на 
по ли тич ка та кри за наб ли жу ва, тол-
ку ќе би де по го лем и при ти со кот врз 
ВМРО-ДПМНЕ од та му. До се га, за сѐ 
што се фа ти СЈО, са мо уште по ве ќе 
ги по то пи и СДСМ и „ча до ри те“ со 
ге о граф ски те кар ти. 

Еден од ас пе кти те ко га се разг ле ду ва оваа хај ка на СЈО 
е што до а ѓа во вре ме ко га дел од ме ди у ми те се сом не-
ва ат во фи нан си ски от из ве штај на СДСМ од пос лед на та 
из бор на кам па ња.

Та ка, „Нет прес“ об ја ви ду зи на не ло гич но сти во фи нан си-
ски те из ве штаи објaве ни од Др жав ни от за вод за ре ви зи ја, 
за пр ви от и за вто ри от дел од кам па ња та, ка де што се 
при ка жа ни не ре ал но ни ски су ми за по ве ќе ста вки. На-
ве де ни те тро шо ци за рек ла ми и за про па ган да, од нос но 
рек ла ми на те ле ви зи и те, ра ди ја та, ин тер нет-пор та ли те, 
пе ча те ни те ме ди у ми, рек лам ни те па ноа, во не кои сег мен ти 
и пе ча те ње то ле то ци, во од нос на це нов ни ци те за рек ла ми 
во ме ди у ми те што прет ход но беа транс па рент но об ја ве-
ни и ед на кви за си те по ли тич ки пар тии, а прес ме та но со 
ре ал но то вре ме и про стор, кое пар ти ја та го има за ку пе-
но, се до а ѓа до мно гу по го ле ма су ма од при ка жа на та во 
фи нан си ски от из ве штај. Втор сег мент што се наг ла су ва 
е де ка во два та фи нан си ски из ве шта ја на пар ти ја та не-
до сти га ста вка за пре воз и за транс порт што е и прем но гу 
сом ни тел но имај ќи ги пред вид ан га жи ра ни те во зи ла за 
ма со вен транс порт за пар ти ско то членс тво за ми тин зи те.

Ин те рес но е и до ни ра ње то по го ле ми су ми во СДСМ на дел 
од но ви те пра те ни ци во пре диз бо ри е то. Не кои од нив, три 
де на по ред уп ла ту ва ле по 59.000 де на ри, су ма што се по-
вто ру ва кај по ве ќе то до на то ри на пар ти ја та во те кот на ед на 
не де ла. Пра ша ње то што се по ста ву ва во јав но ста е зо што и 
од ка де исти, ина ку „не вра бо те ни“, се којд нев но уп ла ту ваа 
го ле ми су ми до на ции? Од го во ри те на овие пра ша ња, се пак, 
тре ба да си ги да дат над леж ни те ин сти ту ции.

Актуелно

Пишува | Наум Стоилковски

Спе ци јал но то јав но об ви ни телс тво 
вле гу ва во спе ци јал на ди рект на прес ме тка 
со ВМРО-ДПМНЕ, отка ко ста на очиг лед но 
де ка се на ма лу ва ат шан си те Зо ран За ев 
да го ре а ли зи ра тоа што го ве ти во за ме на 
за из бор ни от ин же не ринг. За да би дат 
ра бо ти те уште по чи сти, ва кви от че кор на 
СЈО бе ше нај а вен од „Ре пуб ли ка“ уште 
пред да поч не офан зи ва та на ти мот  
на Ка ти ца Ја не ва

СjО
во специјална војна против ВМРО-ДПМНЕ

ПО НАРЕДБА НА ЗАЕВ
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Пла тфор ма та пред Тро ја

По ли тич ка та кри за во Ре пуб ли ка Ма ке до-
ни ја по ле ка за ли чу ва на ед на бе скрај на 
спи ра ла ко ја са мо ис пи шу ва но ви и но ви 
кру го ви без изг ле ди за крај. Са мо од вре-
ме-на вре ме, мо но то ни ја та на не дог лед ли-
во то фор ми ра ње но ва вла да ја раз би ва ат 
пет клуч ни оп ции кои по пра ви ло ги из го-
ва ра ДУИ. При тоа, си те ком би на то ри ки 
се вр тат око лу онаа фа моз на пла тфор ма 
за ко ја ни кој не са ка да ко мен ти ра,  а тие 
ул ти ма тив но ја по ста ви ја на по ли тич ки от 
пи е де стал  во Ма ке до ни ја

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

И не ка ко, до де ка ста ну ва сѐ 
по јас но де ка ДУИ, ва ка или 
она ка, ста ну ва клуч ни от 

играч во фор ми ра ње то вла да, 
ми на ви ра ед на исто ри ска по-
го вор ка од ан тич ко вре ме :„Не 
им ве ру вај на Да нај ци те ни ту 
да ро ви ко га но сат“. Се пра шу вам 
да ли да нај ски от по да рок го но си 
ДУИ? Кој ќе го зе ме да рот (пла-
тфор ма та), тој си гур но ќе „из го-
ри“ без шан си да се во зоб но ви 
во бли ска или да леч на ид ни на.

Отка ко уви доа де ка Рам ков ни от 
до го вор не мо же да ги по стиг не 
нив ни те вир ту ел но за цр та ни це-
ли и за вид ни апе ти ти, при бег-
наа кон ед на итро шти на ста ра 
по ве ќе од 3.000 го ди ни, па од лу-
чи ја да со ста ват еден Тро јан ски 

коњ кој што ќе им се по ну ди на 
две те до ми нант ни ма ке дон ски 
по ли тич ки пар тии, ВМРО-ДПМ-
НЕ и СДСМ, во знак на не ко ја по-
са ку ва на европ ска ид ни на.

Но, да ни е јас но: ту ка ни што не 
е ни ту цр но ни ту бе ло. Си во е! 
Ед на го ле ма по ли тич ка маг ла 
ко ја кон ти ну и ра но ни ја пу шта 
ДУИ во пос лед ни те три е се ти на 
де на, во ко ја се ме ша ат на вод на 
гри жа за ид ни на та на Ма ке до-
ни ја, за си те  на ци о нал но сти во 
неа, за на вод на ста бил на вла да,  
за кре ди бил ни ин сти ту ции и 
европ ска ид ни на на др жа ва та, 
а, всуш ност, ДУИ мис ли са мо за 
се бе и за ни кој друг. Пар ти ја та 
на Али Ах ме ти, ко ја за гу би по-
ве ќе од 40 от сто од  гла со ви те 
на сво јот еле кто рат и ве ќе не 
е единс тве ни от кру пен прет-
став ник на Ал бан ци те во Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја, е пар ти ја 
од ко ја што ка та ден слу ша ме 
раз ног ла си ја во по ли тич ки те 
ста во ви, и тоа од нај ви со ки те 
ра ко вод ни стру кту ри. 

Се га иста та таа и та ква пар ти ја 
нѐ убе ду ва де ка е хо мо ге на, де ка 
таа е клу чот на си те проб ле ми 
во Ма ке до ни ја и де ка не са мо на 
Ал бан ци те, ту ку тие мис ле ле и 
на ид ни на та на Ср би те, на Ро-
ми те, на Вла си те и, се раз би ра, 
на Ма ке дон ци те. Но, не мо же да 
би де маг ла та тол ку гу ста кол ку 
што е очиг лед на не дос лед но ста 
на раз ни ша на та ДУИ. Упор но 
нѐ за ма ју ва ат де ка тие ре ша-
ва ат не што су штин ски бит но 
за др жа ва та, а, всуш ност,  сѐ се 
све ду ва на „ку пи ден, про дај“ 
ако мо же  до 5 март ко га тре-
ба да се рас пи шат ло кал ни те 
из бо ри, на кои ќе се оби дат да 
го на до ме стат се то она што го 
за гу би ја на пар ла мен тар ни те 
из бо ри. До то гаш ма ке дон ска та 
јав ност тре ба да би де во за лож-
нич ка кри за. За тоа, пак, по тој 
да тум, во нив ни те „до маш ни“ 
еса пи оче ку ва ат да из ле зат ка ко 
по бед ни ци и чу ва ри на ал бан-
ска та ка у за (дво ја зич ност пред 
сé, па пос ле вла да) и ќе ко а ли-

ци ра ат со тие што најм но гу ќе 
им удо во лат на ба ра ња та.

Ме ѓу тоа, да не за бо ра ви ме де ка 
во ан тич ка та из ма ма и во „др-
ве ни от коњ“ не се са ми. Ту ка се 
и Али јан са та на Зи ја дин Се ла, 
кој ве ли „пр во до не су ва ње за-
кон во кој ал бан ски от ја зик ќе 
би де втор служ бен ја зик во Ма-
ке до ни ја на це ла та те ри то ри ја 
на др жа ва та, па по тоа вла да“, но 
и Бе са кај ко ја си те оп ции за вр-
шу ва ат со це лос но при фа ќа ње 
на пла тфор ма та.

Но, на игра та за вре ме то на ДУИ 
во оп што не им по го ду ва не стан-
дард на та со стој ба во Ма ке до ни ја 
за што кај нас ни ко гаш не ма ме 
са мо две стра ни во пре го ва рач-
ки от про цес (власт и опо зи ци ја), 
ту ку ту ка е и за дол жи тел на та 
тре та стра на, од нос но ме ѓу на-
род на та за ед ни ца. Е таа е мал ку 
по не стрп ли ва од Ах ме ти и ве ли 
де ка е по треб но час по ско ро да 
се фор ми ра вла да. Па, ду ри Евро-
пеј ци те се над ми наа се бе си. Го 
слу шам Жбо гар кој ве ли: „Не е 
бит но кој ќе ја фор ми ра вла да-
та, бит но е таа да се фор ми ра 
по бр зо ,а по мал ку е важ но кој 
сѐ ќе учес тву ва во неа“.

На Евро па ѝ се бр за, по це на и 
на ши ро ка ко а ли ци ја, но за бо-
ра ва ат де ка на овие из бо ри има 
и по бед ни ци и по ра зе ни. Де ка 
на овие из бо ри гра ѓа ни те гла-
саа за про гра ми и ви зии за Ма-
ке до ни ја, а де нес има ме оби чен 
па зар за не ко ја пла тфор ма ко ја 
не ни по сто е ше за вре ме на из-
бо ри те и ко ја ни ја изра бо ти ја 
ек сте ри то ри јал но, во со сед ни те 
др жа ви, а гра ѓа ни те од Ре пуб-
ли ка Ма ке до ни ја не се ни из јас-
ни ја што мис лат за неа. Со еден 
збор, кол ку и да ни изг ле да де ка 
е аро гант но и пре чув стви тел-
но, мо же би Жбо гар ја збо ру ва 
и ви сти на та: „Дај фор ми рај те  
вла да што по ско ро, да не му 
тек не на уште не кој со сед, Да-
на ец или Тро ја нец, да ви скрои 
уште не ко ја пла тфор ма или, не 
дај бо же, ма па, па ду ри то гаш да 

вле зе те во бе скрај ни пре го во-
ри не са мо за вла да, ту ку и за 
уни тар но ста, иден ти те тот, па 
и за оп ста но кот на др жа ва та“.

А, ние Ма ке дон ци те, поз на ти по 
кра тко то пом те ње, за вре ме на 
из бор на та кам па ња и прет ход но 
раз го ва рав ме за сѐ освен за пла-
тфор ма та, ко ја не ни по сто е ше. 
Се га, пак, раз го ва ра ме са мо за 
пла тфор ма та, ка ко ни што дру го 
да не по стои. Или да зак лу чам, 
ние Ма ке дон ци те са ми си ги 
пом но жив ме из бо ри те со ну ла 
и се га ни е кри во ко га не кој друг 
ќе ни го ка же исто то со по лу дип-
ло мат ски  реч ник.

Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја е пар ла-
мен тар на др жа ва. Вла ста се до-
би ва и се гу би на из бо ри, а не на 
зе ле на ма са. На из бо ри се оди со 

про гра ма во ко ја се суб ли ми ра-
ни си те про ек ции за ид ни на та 
на др жа ва та. По тоа, по ли тич-
ки те ли де ри се од го вор ни за 
спро ве ду ва ње на иста та. Ту ка 
поч ну ва и за вр шу ва нив на-
та об вр ска кон на ро дот и кон 
гра ѓа ни те во Ре пуб ли ка Ма ке-
до ни ја. От та му, две те клуч ни 
по ли тич ки фи гу ри во зем ја та, 
и Гру ев ски и За ев ка ко ли де ри 
на две те нај го ле ми по ли тич ки 
пар тии, ќе ја по не сат и од го вор-
но ста за тоа кол ку др жа ва та ја 
по дре ди ле на сво и те про гра ми 
или ја жр тву ва ле за го ла власт 
во пол за на вир ту ел ни пла-
тфор ми. Ви дов ме што мис ли 
Гру ев ски за таа пла тфор ма со 
са мо то вра ќа ње на ман да тот.

Пред два е се ти на го ди ни, ко-
га имав ме скром но пар ла мен-

тар но и де мо крат ско искус тво, 
Ма ке до ни ја вле зе во ед на ва ква 
по стиз бор на трик-зам ка ко га 
со раз ни за ме ша телс тва и при-
ти со ци, над вор од из бо ри и над-
вор од се на род но из јас ну ва ње, 
ни ги сме ни ја и име то и зна-
ме то, па ден-де нес ги вле че ме 
пос ле ди ци те и на до ма шен и на 
ме ѓу на ро ден план. Се га ба рем 
има ме искус тво по ве ќе де ка сѐ 
што ќе се „спа ку ва“ над вор од 
очи те и жел ба та на на ро дот, но-
си са мо ште та. 

Кој од ма ке дон ски от блок ќе со-
бе ре си ла да при ми уште еден 
„тро јан ски коњ“ во сво јот двор е, 
мо же би, су штин ско то пра ша ње 
за кое ќе се го во ри во ид ни на. 
Ту ка, всуш ност, и се од мо ту ва 
спи ра ла та на не из вес ност. Но, 
вла да, се ка ко, ќе има! �
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Еден мој стар пријател и собо-
рец, антиглобалист, при на-
шата последна средба ми 

рече: „Кога ќе си оди амбасадо-
рот Бејли од Македонија, ќе ан-
гажирам оркестар од трубачи и 
ќе го испратиме со музика“.

- Браво! Така е најдобро, но да не 
биде погрешно протолкувано од 
јавноста, а и од нашите американ-
ски пријатели?

- Се шегуваш?! Тоа само ќе го 
зголеми интересот за случајот 
со овој американски амбасадор 
во Македонија, кој сега ги полни 
медиумите во нашите две прија-
телски земји. Сега, кога Трамп 
ги презема командите на САД и 
почнува да ја редефинира аме-
риканската надворешна полити-
ка по старите добри принципи, 
кои важат уште од почетокот на 
постоењето – „непријателот на 
мојот непријател е мојот прија-
тел“, оваа мала музичка претста-
ва може да биде само една убава 
вишна на шлагот. 

- Без сомнение, тие добро зна-
ат кои се интенциите и зошто 
сакаш да го испратиш со труби. 

- Токму така, како благодарност 
за неговото отсуство во земјава. 
Радоста, што го повлекуваат, е 
толку голема што не можам да 

- А, милијардите немаше да го 
спасат?

- А, го спасија ли Гадафи? Тој 
имаше многу повеќе милијарди 
од Сорос. 

- Ужас. Велат, Америка и Брита-
нија, заедно со Франција и Ита-
лија му должеле на Гадафи некои 
400 милијарди долари.

- И си ги побарал назад?

- Можеби не ги ни побарал, но 
самата помисла дека може да ги 
побара, ја покренала акцијата за 
негово уривање. 

- Какви злосторници! Од една 
богата и мирна земја направија 
пекол со таа интервенција.

- А, кој, всушност, бил иницијато-
рот за бомбардирањата на Либија 
и полковникот Гадафи?

- Па, веројатно, банкарите. Потоа 
тоа оди до ЦИА, можеби и преку 
Сорос, што е едно те исто. Сорос 
ти прави антитоталитаристичка 
пропаганда, и не само Сорос. Де-
мек, станете и борете се против 
диктаторот и убиецот Гадафи! 
Не бидете примитивни робови, 
дигнете се и не трпете неправди 
и зло! Слобода! Нема правда, нема 
мир! Итн. Знаеш, клише за папага-
ли. Потоа одат разни експертски 
здруженија, поддржани од Сорос 
и други агенции од влијание на 
американскиот империјализам, 
па сето тоа доаѓа до американски-
те медиуми, па до политичкиот 
систем, па до Стејт департментот 
и, на крајот, Обама, по сугестија на 
Хилари Клинтон, која е во тесна 
врска со банкарите од Волстрит, 
потпишува налог за бомбарди-
рање на Либија. 

- А, Нобеловата награда за мир 
што Скандинавците му ја дадоа 
на овој американски Отело?

- Ха, Мишел е сѐ друго, само не 
Дездемона! Ако Барак сака да ја 
малтретира, мислам дека таа ќе го 
спакува во куфер и ќе го испрати 
на Хаваи, од каде што и дошол. 
Барем така вели за себе првиот 
црн претседател на САД. 

- Без сомнение, моќна жена е тоа, 
може да те згази како свилена буба. 

веќе паднатата политичка елита 
од Вашингтон Д.Ц. да одбиеше да 
му ја предаде власта во држава-
та на Доналд Трамп и неговата 
партија?

- Без сомнение, ќе гореше Ва-
шингтон, а и другите поголеми 

градови во САД, посебно шта-
бовите и институциите на де-
мократите. Сорос ќе поминеше 
како полковникот Моамер ел Га-
дафи – ќе го линчуваа на улица.  

- Ќе играа фудбал со него по Пе-
ттата Авенија. 

одолеам, а да не му приредам еден 
hardcore концерт на заминување. 

- Типов навистина ни стана ко-
шмар на сите нам што и малку 
држиме до сувереноста и граѓан-
скиот поредок во оваа држава. 

- Чуј, фантастичен е овој „high“, кој 
ми се појавува кога ќе помислам 
дека ќе си оди. Дури и ми станува 
симпатичен. Знаеш како му по-
расна рејтингот на Барак Обама 
во последниот месец од неговото 
осумгодишно владеење? Па, сите 
беа среќни што си оди во исто-
ријата и што веќе никогаш нема 
да се врати и поради тоа масовно 
му даваа поддршка, онака, од со-
жалување и од радост што веќе 
нема да го гледаат во Белата куќа. 

- Па, нека му изградат „Црна 
куќа“. Можеби така рејтингот ќе 
продолжи да расте и тој ќе стане 
„everybody’s best friend“ и еден вид 
сенароден, популистички лидер. 

- Бадијала, кај Американците сис-
темот е силно етаблиран. Барем 
во политиката, мора така, инаку 
со тој нивен стравотен пионер-
ски динамизам и упорност ќе 
изгорат во граѓанска војна, која 
лесно може да се случи доколку 
претендентите за власт излезат 
од системот што ја спроведува 
политичката моќ. Замисли само 

- Си ја видел ли, како вежба со 
тегови? Мислам дека не само Ба-
рак, кој е шланк, туку и Трамп, 
кој има накај деведесетина ки-
лограми, би го кренала на раце 
и, така, како млада невеста, би 
го однела во кревет.

- Тешко. Би требала прво да по-
мине покрај Меланија, која нема 
да ѝ дозволи на црната принце-
за да се шепури по нејзиниот 
двор. 

- Да, конечно, завршија деновите 
кога Барак и Мишел беа двојка 
од сништата. 

- Токму така, беше тоа премногу 
црн период за Америка. 

- А, Бејли? Зар не е тоа како кај 
Кустурица со дувачките оркестри?

- Океј, имаш право. А, да ја анга-
жираме Македонската филхар-
монија? Сигурно би прифати-
ле од патриотски причини. Би 
почнале со Клод Дебиси, милен 
и сончев импресионизам, „Поп-
ладнето на еден паун“?

- Знаеш ли дека Дебиси бил Голем 
мајстор на „Град Ориент“?

- Масон? Потоа, Камиj Сен-Санс  
– „Карневалот на животните“, па 
Хектор Берлиоз, па Малер...

- Ах, Малер, со целата туробна 
меланхоличност, фаталитетот и 
апсурдот?

- Кој знае како може да се изведе 
тоа? Премногу е компликувано. 
Најдобро е да донесеме неколку 
магариња, тие кога ќе почнат да 
рикаат, ќе создадат најпригодна 
музика за кутриот амбасадор во 
заминување. 

- Значи – „Магарешки концерт“.

- Само како ќе ги натераме мага-
рињата да рикаат кога ќе дојде 
времето да го изнесуваат амбаса-
дорот Бејли од тврдината?

- Па, може да ги снимиме, а потоа 
со разглас!

- Да не помислат дека е терорис-
тички напад, па да нѐ запукаат од 
фортот? Заеби, премногу е комп-
ликувано...�

Магарешки 
концерт
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ЕКОНОМИЈА

Про те сти на Гр ци те, гла во бол ки за Ма ке дон ци те
Ни кРи Ви Ни ДОл жи, ТР Пи МЕ ПО Ра Ди гРч ки ТЕ ПРОБ лЕ Ми

Грч ки те зем јо дел ци штрај ку-
ва ат со де но ви и це лос но го 
бло ки раа транс пор тот пре-

диз ви ку вај ќи ште ти за ма ке-
дон ски от биз нис кои до пр ва ќе 
се пре бро ју ва ат. Се пак, из вес но 
е де ка се ра бо ти за ми ли он ски 
су ми. Бло ки ра ње то на гра нич-
ни от пре мин „Ев зо ни“ ги оште-
ту ва на ши те транс пор те ри и 
ком па нии, за кои за о би кол ни те 
па ти шта ќе зна чат и по ви со-
ки тро шо ци и це ни за пре воз, 
кои ни кој не е под го твен да ги 
по крие. Сто пи ра ни от транс-
порт ќе зна чи па ра ли зи ра ње 
на функ ци о ни ра ње то на це ло то 
ма ке дон ско сто панс тво, а мо-
жен е и не до стиг од не кои про-
из во ди, ка ко што се на фте ни те 
де ри ва ти. Од „Окта“ по со чу ва ат 
де ка си ту а ци ја та е алар мант на 
за што ед на не де ла три е сет ци-
стер ни че ка ат за влез во зем ја-
ва на гра нич ни те пре ми ни, но 
рам пи те оста ну ва ат спу ште ни 
за ка ми о ни те со го ри во. „Ев зо-
ни“ е за тво рен за со о бра ќај, а 
ци стер ни не по ми ну ва ат ни ту 
на гра нич ни от пре мин „До јран“.

� Си ту а ци ја та е алар мант на, 
имај ќи пред вид де ка на то-
ва ре ни те ка ми о ни, кои оста-
ну ва ат пар ки ра ни без да се 
исто ва рат, прет ста ву ва ат не-
без бед на си ту а ци ја. До кол-
ку не ма на вре мен од го вор од 
ре ле вант ни те јав ни ин сти ту-
ции, на бр зо ќе ги по чув ству-
ва ме пр ви те зна ци на кри за 
со го ри во. Тоа зна чи де ка е 
по треб но ре ше ние вед наш 
имај ќи ги пред вид по стој ни-

те ре зер ви на го ри во, ка ко и 
тоа де ка не сме си гур ни кол ку 
дол го ќе трае бло ка да та - ве-
лат од „Окта“.

Де ка не ма да има кри за со го ри-
во убе ду ва ми ни сте рот за еко но-
ми ја, Дри тон Ку чи, спо ред ко го  
бло ка да та е вна тре шен проб лем 
на Гр ци ја и по стои на деж де ка 
што ско ро ќе се ре ши. При тоа 
тој по тен ци ра де ка над леж ни-
те ќе на пра ват сѐ за да не дој де 
до кри за.

� ќе се ин тен зи ви ра ат со ста но-
ци те за над ми ну ва ње на проб-
ле мот со спре че ни от транс-
порт на на фта од гр ци ја кон 
Ма ке до ни ја по ра ди бло ка да та 
на ма ке дон ско- грч ка та гра ни-
ца од стра на на грч ки те зем-
јо дел ци. Се ка ко ќе спре чи ме 
да дој де до ка ква би ло кри за 
– наг ла си Ку чи.

За се га не е го ле ма ве ро јат но ста 
од на фте на кри за во зем ја ва, 
со ог ле да на тоа де ка „Окта“ е 
глав ни от увоз ник, но ту ка е и 
„Лу ко ил“, а ру ска та ком па ни ја 
ја уве зу ва на фта та пре ку Бу га-
ри ја. Пра тки те со на фте ни де-
ри ва ти мо же да се вне су ва ат 
пре ку пре ми ни те „Дел че во“ и 
„Но во Се ло“.

Транс пор те ри те ве лат де ка 
ште ти те ќе се пре бро јат ко га 
ќе за вр ши бло ка да та. До то гаш 
апе ли ра ат да се ко ри стат ал-
тре на тив ни те па ти шта иа ко 
тоа ќе зна чи и по ви со ки тро-
шо ци за транс порт.   

� Во овие те шки ус ло ви на вр-
ше ње пре воз, апе ли ра ме до 
увоз ни ци те да одо брат по ви-
со ки це ни за пре во зот за да 
мо же да се ко ри стат и ал тер на-
тив ни те па ти шта за до тур на 
сто ка та не оп ход на за функ ци-
о ни ра ње на на ше то сто панс-
тво – ве лат од Асо ци ја ци ја та на 
пре воз ни ци „Ма кам-транс“.

От та му ги по ви каа сво и те член-
ки да ба ра ат ал тер на тив ни 
па ти шта и да ги ко ри стат гра-
нич ни те пре ми ни „Ме џит ли ја“, 
„Но во Се ло“ и „До јран“. Се пак, 
си ту а ци ја та мо же да се про ме ни 
на ско ро, и тоа на по ло шо.

� Тоа зна чи по ми ну ва ње на 
по дол га мар шру та, при што 
е нор мал но да дој де до зго ле-
му ва ње на це ни те. Тре ба да се 
има пред вид де ка зем јо дел ци-
те се за ка ни ле со бло ки ра ње 
и на овие па ти шта – ве ли ге-
не рал на та се кре тар ка на „Ма-
кам-транс“, Би ља на Му ра тов ска.

Освен транс пор те ри те, ште та 
тр пат и до маш ни те ком па нии 
– увоз ни ци и пре ра бо ту ва чи. 
Во со лун ско то при ста ни ште 
се заг ла ве ни око лу 120 ил ја ди 
то ни сто ка за Ма ке до ни ја, ко ја 
не мо же да би де ис по ра ча на до 
крај на та де сти на ци ја. Ста ну ва 

збор за ни кел, јаг лен, че лик, сол 
и дру ги су ро ви ни на ме не ти за 
ма ке дон ска та ин ду стри ја, што 
го вклу чи и алар мот во Сто пан-
ска та ко мо ра на Ма ке до ни ја. 
Пре тсе да те лот на СКМ, Бран ко 
Азе ски, упа ти ур гент ни до пи си 
до пре тсе да те лот на Уни ја та на 
грч ки тр гов ско-ин ду стри ски ко-
мо ри, Кон стан тин Ми ха лос, и до 
ам ба са до рот во Ма ке до ни ја, Ди-
ми три ос Ја на ка кис. По ба ра вед-
наш да се вклу чат во ре ша ва ње 
на проб ле мот со цел нор ма ли-
за ци ја на со о бра ќај ни те вр ски.

� Си гу рен сум де ка ќе се сог-
ла си те оти ва кви те со стој би 

не га тив но се одра зу ва ат врз 
еко ном ско-фи нан си ско то ра-
бо те ње на ком па ни и те од две те 
зем ји и ако не се нај дат со од-
вет ни и на вре ме ни ре ше ни ја, 
мо же да пре диз ви ка ат до ло-
горч ни не га тив ни пос ле ди ци 
врз на ши те на ци о нал ни еко-
но мии. имај ќи пред вид де ка е 
не из вес но до ко га ќе трае бло-
ка да та, не иск лу чу вај ќи ја и 
мож но ста си ту а ци ја та да еска-
ли ра и кон дру ги те гра нич ни 
пре ми ни ме ѓу две те зем ји, Сто-
пан ска та ко мо ра на Ма ке до ни-
ја апе ли ра за ин тен зи ви ра ње 
на кон та кти те со над леж ни те 
ор га ни, ин сти ту ции и вли ја-
тел ни фа кто ри, на вна тре шен 
и ме ѓу на ро ден план, во ба ра-
ње то по мош за нор ма ли зи ра-
ње на со стој би те и соз да ва ње 
ус ло ви за не пре че ни де лов ни 
ко му ни ка ции – на ве де Азе ски 
во обра ќа ње то до Гр ци те.

Од до пи сот на Азе ски мо же да 
се зак лу чи де ка има нај а ви за 
до пол ни тел но ра ди ка ли зи ра ње 
на штрај кот на грч ки те зем јо-
дел ци, со бло ка ди и на дру ги те 
гра нич ни пре ми ни, што мо же 
да ја па ра ли зи ра раз ме не та ме-
ѓу две те зем ји и ќе нѐ отсе че од 
грч ко то при ста ни ште, што зна-
чи де ка до маш ни те ком па нии 
ќе мо ра да се пре о ри ен ти ра ат 
кон ал тер на тив ни те при ста ни-
шта, што би зна че ло и до пол ни-
тел ни тро шо ци.

� Во ус ло ви на кон ти ну и ра ни 
бло ка ди и штрај ко ви тре ба 
да се отво рат и дру ги мож но-
сти за ком па ни и те пре ку ус-
ло ви те кои ги ну дат дру ги те 
при ста ни шта – апе ли ра ат од 
Сто пан ска та ко мо ра на Ма ке до-
ни ја, со ог лед на тоа де ка на ше то 
сто панс тво и транс пор те ри те 
че сто се со о чу ва ат со проб ле-
мот на бло ка ди во Гр ци ја. Са мо 
ми на та та го ди на ма ке дон ска та 
же лез ни ца пре тр пе ште та од 5 
ми ли о ни евра по ра ди штрај кот 
на грч ки те же лез ни ча ри. �
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освен пре воз ни ци те, ште та тр пат и до маш ни те ком па нии – 
увоз ни ци и пре ра бо ту ва чи. во со лун ско то при ста ни ште се 
заг ла ве ни око лу 120 ил ја ди то ни сто ка за ма ке до ни ја, ко ја не 
мо же да би де ис по ра ча на до крај на та де сти на ци ја. ста ну ва 
збор за ни кел, јаг лен, че лик, сол и дру ги су ро ви ни на ме не ти  
за ма ке дон ска та ин ду стри ја

Пишува | Александрија Стевковска 



Кри сто фер 
сМит

Цветин 
ЧилиМанов

Иро нич но е, до де ка „Ви ки-
ликс“ не из ле зе со ин фор-
ма ции, ние раз брав ме за 
тоа што, всуш ност, пра ват 
не кои на ши ми сии. И јас 

мис лам де ка тоа е шо кант но, а ние мо ра ме да обез бе-
ди ме отво ре ност. Имам поп ла ки и од дру ги зем ји и нив 
ќе ги сле ди ме исто та ка. Ма ке до ни ја е ед на од мно гу те 
зем ји, но „свир ка чот“ ни обез бе ди не кои ин фор ма ции 
кои, спо ред ме не, се мно гу воз не ми ру вач ки, ло ши и 
за тоа тре ба це лос но да би дат истра же ни. Не тре ба да 
се при кри јат за да дој де ме до крај на та цел, а тоа е во 
Ма ке до ни ја да има сло бод ни и фер из бо ри и не за вис ни 
и го ле ми ме ди у ми. Јас сум на пи шал за ко ни и аманд ма ни 
за сло бо да та на пе ча тот. Сум ра бо тел со но ви нар ски ор-
га ни за ции и со нев ла дин се ктор кој се за ни ма ва со тоа. 
Но, иде ја та е да не се би де на ед на или на дру га стра на 
на из бо ри те би деј ќи тоа не е етич ки за аме ри кан ска та 
над во реш на по ли ти ка.

Ние дол го вре ме сме ја на-
па ѓа ле и кри ти ку ва ле ор-
га ни за ци ја та на Со рос во 
Ма ке до ни ја. Но, тие кри ти-
ки би ле во рам ки на ед но 

нор мал но функ ци о ни ра ње, и нив но и на ше. Во слу ча јов 
ор га ни за ци ја та се га ве ќе без ни ка ква мер ка, нај о тво ре но 
и нај бру тал но со на силс тво врз по ли ци ја та и врз ин сти-
ту ци и те, со по ви ку ва ње ме ѓу на род на под др шка од ле ви 
ор га ни за ции и ле ви пар тии, др жа ви ка де што ле ви ца та е 
на власт. Ту ка ста ну ва збор за ад ми ни стра ци ја та на Оба-
ма, Ита ли ја, Ал ба ни ја, ка ко и дру ги со ци јал де мо крат ски 
др жа ви во Евро па, дип ло мат ска та служ ба во Бри сел. На-
јо тво ре но, нај бе зо браз но отво ре но ба раа нив на по мош за 
да се из вр ши ури ва ње на вла ста во Ма ке до ни ја и нив но 
но се ње на власт без из бо ри и без до би ен ле ги ти ми тет 
на гра ѓа ни те, со ма ни пу ла ции ка ко што се об ја ву ва ње 
прис лу шу ва ни ма те ри ја ли и слич но.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
Кар лос фло рес 
Ху бе ри јас

Јас ја чи там 3-4 па ти оваа 
пла тфор ма, ако гле да ме 
чле но ви и потч ле но ви, та-
му има пе де се ти на точ ки 
кои тре ба ние до пр ва да ги 
ре ша ва ме ка ко ма ке дон ска др жа ва.Че кај те се га, ако ние 
има ме 50 отво ре ни точ ки со Ал бан ци те што тре ба да ги 
ре ша ва ме, што е се га Охрид ски от рам ко вен до го вор? Јас 
ќе ве по тсе там, ако до пред две го ди ни не кој по ли ти чар 
во Ма ке до ни ја ка же ше јас не го приз на вам Охрид ски от 
рам ко вен до го вор, на не го „ќе му се ста ве ше крст“ и од 
ме ѓу на род на та јав ност и од ма ке дон ска та јав ност. Ние 
се га, со пла тфор ма та има ме уни шту ва ње на Охрид ски-
от рам ко вен до го вор. Спо ред ме не, ако тре ба за не што 
да се ди ску ти ра, и за кое има ат по ве ќе ле ги ти ми тет 
Ал бан ци те,  тоа е да сед нат и да ре чат са ка ме да на пра-
ви ме ре ви зи ја на тоа што му фа ли на ис пол ну ва ње на 
Охрид ски от рам ко вен до го вор. Тоа е ле ги тим но пра-
ша ње и го разг ле ду ва ме Охрид ски от рам ко вен до го вор, 
ова е проб лем, ова не е проб лем итн… Ме ѓу тоа, вие ако 
го пог лед не те, Охрид ски от рам ко вен до го вор е ад акта 
ста вен пос ле овој до ку мент.

Љуб Чо  
Ге ор Ги ев сКи

За ме не е очиг лед но де ка 
без јас на, нед вос мис ле на и 
со вр ше но фор ма ли зи ра на 
рам ка – до го вор за ко а ли-
ци ја, ту ку са мо ед но став на 
„под го тве ност да се раз го ва ра“, ко ја зна чи сом неж во 
до вол но то мно зинс тво во Со бра ни е то - ба ра ње то на 
ман да тот од пре тсе да те лот не ма ни ка ква устав на ос но ва. 
Чле нот 90, кој „мол чи“ за не кои клуч ни ас пе кти на про це-
сот, се пак, е до вол но ја сен де ка за да се до бие ман да тот, 
кан ди да тот мо ра да има мно зинс тво во Со бра ни е то. 
Зо ран За ев до се га го не ма. Да ли ќе го има во след ни те 
ча со ви или де но ви? Да ли не кој друг има та ква шан са? 
Ако од го во рот е не, но ви из бо ри се единс тве ни от из лез.

Пав ле  
бо Го ев сКи

Де мо кра ти ја не е са мо 
„вол ја та на на ро дот“. Тоа е 
по пу ли зам. Вол ја та на гра-
ѓа ни те, иска жа на пре ку сло-
бод ни фер и де мо крат ски 

из бо ри, е ед на та стра на од па рич ка та – де мо крат ски те 
прин ци пи и вред но сти се дру га та.

СЈО е про ти ву став на ин сти-
ту ци ја, ту мор во пра во суд-
ни от си стем и по ли тич ка 
ала тка во ра це те на СДСМ. 
Со тие ма те ри ја ли што ги 
има ат, не мо же ни што да се до ка же. Ин сти ту ци ја та е над-
вор од устав на та рам ка и не е ка дар на да вр ши истра ги 
и да по кре ну ва об ви не ни ја, па от ту ка де гу тант но е да 
се збо ру ва за нив на та ра бо та. СЈО со ро ко ви те са ма та 
по се бе ќе атро фи ра.

але Ксан дар  
Кли Мов сКи
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Ми ста на по себ но не при-
јат но ко га поч нав да пи-
шу вам за про фе со рот 

Бе ли ча нец. А, кол ку по ве ќе 
се по тен ци ра де ка се ра бо ти 
за про фе сор тол ку е по го лем 
и сра мот. Се ка ко, ту ѓи от. 

Ни кој не се ро дил по ли тич ки 
опре де лен, уште по мал ку се 
отки нал од утро ба та на не-
ко ја пар ти ја. И тоа е во ред, 
про фе со рот ја из брал сво ја та 
стра на и ре шил да не за стра-
ни. И тоа е со се ма ле ги тим но. 
Тоа што згро зу ва е на чи нот 
на кој ги ис пи шу ва сво и те 
цр ве ни ли нии – про стач ки, 
мор бид но, злоб но. 

ви лу ѓе, од пу ста по ли тич ка 
омра за и во вер ба де ка та ка 
се во ди би тка за та тко ви на-
та или за ре во лу ци ја та. Но, 
раз мис ле те по до бро: по што 
е поз нат проф. д-р Ти то Бе-
ли ча нец, освен по овие „до-
стиг ну ва ња“? Ка кво на уч но 
до стиг ну ва ње оста вил зад 
се бе. Чо ве ков е то та лен со-
ци ја ли стич ки ано ни мус, поз-
нат са мо по тоа што за го ле ми 
хо но ра ри прав но ја нор ми ра-
ше кри ми нал на та при ва ти-
за ци ја. За ми на во пен зи ја, а 
не го зна ат ни до Та ба нов це 
по не што па мет но и до бро. Е 
се га, да, за бе гал, умот му се 
по мра чил од омра за и не кро-
фи ли ја - ама ба рем ве ќе не е 
на уни вер зи тет. Looking from 
the bright side of life!“, пи шу ва 
про фе сор ка та Бил ја на Ван-
ков ска на „Фејс бук“.

� „Тој е ти пи чен тран зи ци ски, 
но и ве чен про фи тер! Ме не ме 
на вре ду ва ше нај при ми тив но. 
Па, уба во го по тсе тив за не го-
ва та уло га во пре ра но то пен-
зи о ни ра ње на про фе со ри те, 
за кри ми нал ни те здел ки...и 
го трг нав од при ја те ли“, ќе ѝ 
од го во ри Сол за Гр че ва. 

Мо же би не шта та ќе ста нат 
по јас ни, но ни ка ко оправ да-
ни ако до да де ме, од не го ва та 
би о гра фи ја, де ка про фе со рот 
Бе ли ча нец е и пре тседaтел 
нa Со ве тот нa Центaрот зa 
тр гов ско прaво во рaмки те 
нa про е ктот нa УСА ИД. Ти то 
Бе ли ча нец бе ше ми ни стер во 
пос лед на та вла да на ко му ни-
стич ки от ре жим. Тој е еден од 
авто ри те на при ва ти за ци ја-
та ко ја ја уни шти др жа ва та и 
уни шти ил јад ни ци Ма ке дон-
ци. По не го ви от „при до нес” 
за тран зи ти ра ње на го лем 
број ком па нии од др жав на во 
оли гар хи ска сопс тве ност, тој 
ста ну ва член на бор до ви те во 
мно гу број ни ком па нии. Исто 
та ка, Ти то Бе ли ча нец е вме-
шан и во афе ра та „Те ле ком“, 
ка де што е ан га жи ран ка ко 
кон сул тант за да се из вр шат 
из ме ни на за ко нот за ра бот ни 
од но си од 2005 го ди на и да ѝ 
го овоз мо жи „бон бо на биз ни-
сот“ на Рад ми ла Ше ке рин ска. 
� (Р.Р.)

ТУѓ СРАМ ВО 
ПРО фЕ СОР СКА 
ОДЕж ДА

По ли тич ка та бор ба е не рам-
но прав на, че сто се оди гру ва 
и под по ја сот. По ли ти ча ри те 
пцу јат, кол нат, се за ка ну ва ат, 
ре ке ти ра ат, но не и про фе-
со ри те. Сле пи те след бе ни ци 
ја бра нат сво ја та стра на со 
ту па ни ци, а про фе со ри те со 
ар гу мен ти. Ба рем тие тре ба 
да зна ат што и зо што из бра-
ле. Па, кој ќе го за др жи ни во-
то ако и тие се спу штат под 
по ја сот?

Во би о гра фи ја та на уни вер-
зи тет ски от про фе сор, ме ѓу 
дру го то, пи шу ва: „Член е нa 
струч ни и оп штес тве ни те ла 
во Ма ке до ни ја. Од 1986 до 
1991 го динa бил член, a по-
доцнa и пот пре тседaтел нa 
Из врш ни от со вет нa Со бра-
ни е то нa СРМ и пре тседaтел 
нa Ко ми сијaтa зa од но си со 
вер ски те за ед ни ци. Од мaрт 
1998 го динa е член нa Ве не-
цијaнскaтa ко ми сијa нa Со-
ве тот нa Eвропa. Во те кот нa 

1981/82 и 1982/83 го динa бил 
шеф нa ин тер ди цип линaрни-
те сту дии по но винaрство. Во 
те кот нa учебнaтa 1983/84 
го динa и 1984/85 го динa 
бил про декaн нa Прaвни-
от фaкул тет во Скоп је. Член 
е нa Пре тседателс тво то нa 
Здру же ние то нa прaвни ци во 
стопaство то нa Мaке до нијa“.
 
Во сра мот на уни вер зи тет-
ски от про фе сор ќе оста не 
за пи ша но:

� „Ај де уште мал ку. Пре жи ве-
ав ме го ди ни, за уште еден ме-
сец во кој ДУИ „ќе ана ли зи ра“ 
кој е ин те ре сот на гра ѓа ни те 
Ал бан ци не ма проб лем“.

� „Иди о ти и иди о ти зам. 
Дпмнев ски фа ши сти!“

Ти то Бе ли ча нец

Роден на:   
24 ју ли 1946 го ди на во При леп

Обра зо ва ние:   
Пра вен фа кул тет

Про фе си ја:   
ре до вен про фе сор, во пен зи ја

� „Мир ка изи гру ва ин кви-
зи тор ка! Ама не ли чи! Таа е 
ве штер ка“.

� „Ова е вре ме на гру е ви стич-
ка ин кви зи ци ја! ГДОМ е ин-
кви зи тор ски суд! Мо же би ќе 
ја за па ли!“

Уни вер зи тет ски от про фе сор, 
кој за ста ну ва во од бра на на 
СДСМ, мно гу па ти до се га 
пре ку со ци јал ни те мре жи 
упа ту вал за ка ни и на вре ди 
кон не и сто мис ле ни ци те, а 
по себ но им е на стро ен на 
ви со ки те пар ти ски функ ци-
о не ри на ВМРО-ДПМНЕ, а не 
по ми ну ва ат по и на ку и но ви-
на ри те кои не се под пла штот 
на Со рос и на СДСМ.

За не го уста пол на по грд ни 
збо ро ви има ат и од фе ла та и 
од по ли ти ка та:

� „Мно зи на се скан да ли зи ра-
ни од вул гар ни те ФБ по сто ви 
на проф. Ти то Бе ли ча нец. Не 
му е ни прв пат! Ете, се сим нал 
на ни во на оние при ми тив ци 
кои но сат по греб ни вен ци и 
ор га ни зи ра ат по гре би на жи-
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Сколиоза и кифоза се  
најчестите деформации  

на ’рбетот

здраВjе

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

Д-Р МаРиЈа МаРкОВСки, СПЕЦИЈАЛИСТ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

деформациите најчесто се откриваат на систематските 
прегледи во училишта, но сѐ почесто се случува да го 
увиди самиот родител или наставниот кадар

Д еформациите на ‘рбет-
ниот столб што најчес-
то ги сретнуваме во 

физијатриските амбуланти се 
сколиоза и кифоза. Сколиозата  
е состојба во која ‘рбетот е ис-
кривен настрана. Искривување-
то може да биде на левата или 
на десната страна или на двете 
страни, па изгледа како буквата 
„S“ и деформациите кифоза или 
грбавост. Не е ретко кај ист па-
циент се сретнува и комбинација 
–кифосколиоза, вели д-р Марија 
Марковски, специјалист по фи-
зикална медицина и медицинска 
рехабилитација, која работи во 
одделението за физикална меди-
цина и рехабилитација при „ГОБ 
8 Септември“ во Скопје. Според 
неа, спортот е многу битен во 
лекувањето. Секој физијатриски 
преглед почнува и завршува со 
препорака за спортување.

 Што покажуваат резултатите 
од систематските прегледи во 
основите и во средните учи-
лишта, дали деформациите на 
’рбетот се во пораст?
МаРкОВСки: Резултатите од 
систематските прегледи во ос-
новните и во средните училишта 
покажуваат дека деформациите 
на ‘рбетот (сколиоза – странично 
искривување на ‘рбетниот столб 
и кифоза или грбавост) кај деца-
та од школска возраст се во благ 
подем. Се движат во рамките на  
глобалната застапеност од 0,9 
до 3,0 проценти. Лесен тренд на 
пораст, особено на сколиоза, се 
забележува во статистичките 
податоци добиени особено од 
систематските прегледи од ос-
новните училишта.

 кои се најчестите деформа-
ции кај децата во оваа учи-
лишна возраст?
МаРкОВСки: Деформации-
те на ‘рбетот што најчесто ги 
сретнуваме во физијатриските 
амбуланти се сколиоза и ки-
фоза. Сколиозата  е состојба 
во која ‘рбетот е искривен на-
страна. Искривувањето може 
да биде на левата или на десна-
та страна или на двете страни, 
па изгледа како буквата „S“ и 
деформацијата кифоза или гр-
бавост. Не е ретко кај ист паци-
ент да се сретне и комбинација 
- кифосколиоза.

 Поради што се јавуваат де-
формациите на ‘рбетниот 
столб? Дали влијае наслед-
ниот фактор или, пак, совре-
мениот начин на живот?
МаРкОВСки: Вкупно влијаат 
многу фактори. Од нив, педе-
сетина ја предизвикуваат де-
формацијата. Големо влијание 
има генетиката, односно пози-
тивната фамилијарна анамнеза.
На поставените прашања во тек 
на прегледот често е застапе-
но наследството, но, од друга 
страна, има многу автори што 
го поврзуваат забрзаниот раст 
на денешната млада генерација, 
како и негативните последи-
ци на хипокинезијата, односно 
недвижењето, неактивноста. 
Потоа заморот што се јавува 
во долготрајното седење пред 
новите технолошки пронајдо-
ци, компјутерите, таблетите и 
екраните, децата најчесто зазе-
маат неправилни позиции, кои 
со време преминуваат во лошо 
држење на телото, а потоа тоа 
води до функционални – лабави 
деформации, кои на крај водат 
до тешки структурални проме-
ни и деформации на  ‘рбетот, но 
не треба да го занемариме ни 
фактот дека подобрената де-
текција, односно подобреното 
функционирање на здравстве-
ните служби е заслужно за рано 
откривање на деформациите.

 како да се открие навреме 
деформацијата?
МаРкОВСки: Деформацијата 
најчесто се открива на систе-

матските прегледи во учи-
лишта, но сѐ почесто се случува 
деформацијата да ја увиди са-
миот родител или наставниот 
кадар. Тоа се должи на едука-
цијата на наставниот кадар и 
на родителите. Постојат земји 
во кои е регулирано со закон 
еднаш годишно, на почеток на 
училишната година, родите-
лите или старателите да по-
полнат формулар што содржи 
инструкции како да се препо-
знаат деформации сколиоза и 
кифоза. Родителите одговара-
ат на следниве прашања: Дали 
едното рамо е повисоко од 
другото, дали едната лопатка 
е поподигната од другата, дали 
е еднаква половината, раката 
од едната страна е поблиску 
до телото, за разлика од дру-
гата, едната нога  е пократка 
од другата. И ако има отстапу-
вање задолжително да побара-
ат совет од стручно лице. Од 
особено значење е да се открие 
навреме и да се следи, со ре-
довни контроли, опсервација, 
кај специјалистот за деформа-
ција на ‘рбет - физијатарот или 
ортопедот.

 Што опфаќа рехабилита-
цијата?
МаРкОВСки: Конзервативно-
то лекување на деформација-
та опфаќа општа програма за 
сколиоза и за кифоза, која се 
изведува исклучително ин-
дивидуално. Програмата се 
изработува во зависност од 
големината на кривината на 
‘рбетот, возраста и од физичка-
та подготвеност на пациентот, 
специфични физиотерапевт-
ски вежби, активна самоко-

рекција, работна терапија за 
спречување на прогресијата 
на деформациите во текот 
на растењето. Кај потешките 
деформации се ортотизираат 
пациентите со спинални орто-
зи, таканаречени пластично 
корсети ТЛСО (тораколумбал-
ни сакрални ортози) и за оваа 
група пациенти се воведуваат 
вежби со корсет и вежби без 
корсет, повторно програмата 
се подготвува индивидуално. 
Има и вежби во базен - хидро-
кинезитерапија. За жал, има 
еден мал број на пациенти 
каде што конзервативното 
лекување не помага и ќе би-
дат подложени на оперативно 
лекување.

 колку спортувањето пома-
га во лекувањето искривен 
’рбет?
МаРкОВСки: Спортот е мно-
гу битен во лекувањето. Секој 
физијатриски преглед почну-
ва и завршува со препорака за 
спортување, покрај рехабили-
тацискиот кинетерапевтски 
протокол, се дава совет за спор-
тување според деформацијата 
на ‘рбетот и афинитетите на 
пациентите. Најчеста препо-
рака за спортови се пливање, 
танц, балет, јога за ‘рбет, пила-
тес, потоа групните спортови 
како одбојка, кошарка, рако-
мет. Речиси нема спорт што 
го забрануваме, се разбира, со 
посебен ангажман на лицето 
(тренерот) што го тренира па-
циентот. При појава на болки, 
само делумно се ограничуваат 
спортовите што го оптоварува-
ат грбот како што се кревање 
тегови, гимнастика и копје. 

Спортот е 
многу битен во 

лекувањето. Секој 
физијатриски 

преглед почнува 
и завршува со 
препорака за 
спортување, 

покрај 
рехабилитацискиот 
кинетерапевтски 

протокол, се 
дава совет за 
спортување 

според 
деформацијата 

на ‘рбетот и 
афинитетите на 

пациентите
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Трамп не е фа шист, ту ку  
бо рец за за бо ра ве ни те  
ми ли о ни Аме ри кан ци

А ме ри ка е дла бо ко по де ле на, 
но не ме ѓу фа ши сти и де мо-
кра ти, ту ку ме ѓу ели та та и 

си те дру ги, а из бо рот на Трамп 
бе ше отфр ла ње на ели та та.

Се пак, тоа не зна чи де ка го лем 
број де мо кра ти и про гре сив ци 
же сто ко не се про ти ват на Трамп. 
Тол па та де мон стран ти има ат не-
што за ед нич ко со по ли тич ка та 
и со ме ди ум ска та ели та: тие сѐ 
уште не мо жат да раз бе рат ка-
ко Трамп ста на пре тсе да тел или 

Со ог лед на те ков ни те про те сти про тив пре тсе да те лот Трамп и по ви-
ци те за от пор што ги упа ту ва ат де мо крат ски те по ли ти ча ри и акти ви-
сти, при ка жу вај ќи ги Трамп и не го ви те под др жу ва чи ка ко фа ши сти и 
ксе но фо би, не кој би мо жел да по мис ли де ка ед на ма ла фрак ци ја на 
дес ни чар ски те на ци о на ли сти ја пре зе ла кон тро ла та врз Аме ри ка

зо што ми ли о ни Аме ри кан ци 
про дол жу ва ат да го под др жу ва-
ат. Ду ри и се га, не о дам неш ни те 
ан ке ти по ка жу ва ат де ка по ве-
ќе Аме ри кан ци ја под др жу ва ат 
из врш на та на ред ба на Трамп за 
ими гран ти те откол ку што се про-
ти ват, но све тот не го знае тоа со 
ог лед на не до вол на та ме ди ум ска 
по кри е ност.

Ток му ме ди у ми те, кон цен три ра-
ни во ур ба ни те енк ла ви, има ат 
те шко тии да ја раз бе рат под др-

шка та за за бра на та за па ту ва ње 
на Трамп, од нос но це ла та не го ва 
аген да за ре фор ми во ими гра ци-
ски от си стем. Факт е де ка го лем 
број Аме ри кан ци што гла саа за 
Трамп, осо бе но оние во при-
град ски те и во ру рал ни те об ла-
сти од вна треш но ста и од ју гот 
на зем ја та, ве ќе дол го вре ме се 
чув ству ва ат иск лу че ни од вла-
ди ни те ин сти ту ции. Тие са ка ат 
до се гаш на та со стој ба со ими гра-
ци ја та и тр го ви ја та да се про ме ни 
- пра ша ња што го до не соа Трамп 
во Бе ла та ку ќа.

Во те кот на пр ви те две не де ли 
по пре зе ма ње то на функ ци ја та, 
се ко гаш ко га Трамп ќе на пра ве-
ше не што со што ги шо ки ра ше 
по ли тич ки те и ме ди ум ски те 
ели ти, не го ви те под др жу ва чи 
се ра ду ваа. Им се до пад на ко га 
Трамп му ре че на ме кси кан ски от 
пре тсе да тел Енри ке Пе ња Ни е то 
де ка, мо же би, ќе мо ра да ис пра ти 
вој ни ци вдолж гра ни ца та за да го 
за пре вле зот за ло ши те мом чи ња 
од Ме кси ко. Им се до пад на ко га 
тој се за ка ни де ка ќе го пов ле че 
до го во рот на Оба ма да при фа ти 
ил ја ди бе гал ци што Ав стра ли-
ја од би да ги згри жи. Тие са ка ат 
Трамп да ги пов ле че фи нан си-
ски те ре гу ла ти ви од за ко нот 
Дод-Френк за Вол стрит и да ги 
пре ис пи та тр гов ски те до го во ри 
на САД. За тоа и гла саа за не го.

Не ус пе хот да се раз бе ре зо што 
овие мер ки се по пу лар ни кај 
ми ли о ни Аме ри кан ци по тек-
ну ва од дла бо ко то чув ство на 
иск лу че ност од аме ри кан ско-

елит ПлаЗа - Хотел и бизнис центар скопје

Нова приказна во градот
Модерен и луксузен 

хотел со 4 ѕвезди
Лоциран позади 

Универзалната сала 
во Скопје

елит ПлаЗа  
Хотел и бизнис центар – скопје

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

на 5 нивоа во склоп на самиот хотел

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

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

послужена во елитен ресторан

www.eliteplaza.mk

тел: +389(0) 2 5514 888  |  info@eliteplaza.mk | reception@eliteplaza.mk
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то оп штес тво, што не поч на со 
Трамп или со из бо ри те во 2016 
го ди на. Со го ди ни, ми ли о ни гла-
са чи се чув ству ваа за по ста ве ни 
од еко ном ско то заз дра ву ва ње 
што во го ле ма ме ра ги иск лу чи, 
со кул ту ра ко ја се потс ме ва ше 
на нив ни те ве ру ва ња и вла да 
ко ја ве ту ва ше про ме ни, но ни-
ко гаш не ус пеа да ги ис пол ни.

Иск лу че но ста е нај о чиг лед на 
во цен трал но за пад на Аме ри ка, 
во ме ста ка ко Акрон, мал град 
во се ве ро и сточ ни от дел на Оха-
јо сме стен по крај ре ка та Ма ла 
Ка ја хо га. Цен та рот на гра дот е 
ис пол нет со чи сти и при јат ни 
ули ци, парк за бејз бол, ка фу ли-
ња и уни вер зи тет од ка де што 
по сто ја но се слу ша џа гор. Лу ѓе-
то се при ја тел ски на стро е ни и 
отво ре ни. Во мно гу не шта, тоа 
е иди ли чен аме ри кан ски град.
Ка ко и во мно гу при град ски и 
ру рал ни за ед ни ци низ зем ја та, во 
Акрон вла дее смр то нос на епи де-
ми ја на хе ро ин. Ми на то то ле то во 
гра дот се по ја ви нов син те тич ки 
су ро гат за хе ро ин. Два е сет и ед но 
ли це се пре до зи раа во еден ден. 
Во те кот на след ни те не де ли се 
пре до зи раа уште 300 ли ца, а де-
се ти ци го за гу би ја жи во тот.

Епи де ми ја та на хе ро ин поч на да 
се ши ри по па дот на ин ду стри-
ско то про из водс тво. Ед но вре-

ме Акрон бе ше про из водс твен 
цен тар, дом на че ти ри го ле ми 
ком па нии за гу ми, ка де што 
сред на та кла са бе ше во по раст. 
Де нес, по ве ќе то од тоа го не ма. 
Фа бри ки те за гу ми одам на се 
пре се ли ја во странс тво, а на-
се ле ни е то во гра дот по сто ја но 
се на ма лу ва од 60-ти те го ди ни 
на ми на ти от век. Ток му за тоа 
збо ру ва ше Трамп во не го во то 
обра ќа ње при ина у гу ра ци ја та.

Акрон не е единс тве ни от. Гра-
до ви те низ не ко гаш ни от аме ри-
кан ски ин ду стри ски по јас, Апа ла-
чи ја и дла бо ки от југ, по сте пе но 
про па ѓа ат. Мно гу од овие ме ста 
ве ќе дол го вре ме се де мо крат ски 
упо ри шта, под др жа ни од не ко-
гаш ни те ста бил ни син ди ка ти.
На де нот на из бо ри те, ми ли о ни 
де мо кра ти што гла са ле за Ба рак 
Оба ма во 2008 и во 2012 го ди на, 
го да доа сво јот глас за Трамп. Во 
пред вре ме ни те из бо ри, тие де-
мо кра ти гла саа за про ме ни, со 
на деж де ка Оба ма ќе им да де 
при о ри тет на по тре би те на ра-
бот ни ци те пред ели та та и пред 
по себ ни те ин те ре си на Ва шин-
гтон и на Вол стрит.

За мно гу Аме ри кан ци, Хи ла ри 
Клин тон e оли це тво ре ние на 
ко руп ци ја и на ин те ре си те на 
ели та та. Но, из бо рот на Трамп 
не е са мо отфр ла ње на Клин тон, 

ту ку и отфр ла ње на до се гаш-
на та по ли ти ка. Ако ме ди у ми те 
и по ли тич ки от естаб лиш мент 
го гле да ат Трамп ка ко ви ор на 
ха о сот и не ком пе тент но ста, не-
го ви те под др жу ва чи го гле да ат 
ка ко не кој што го пре зе ма скле-
ро тич ни от си стем што тре ба да 
се про ме ни. Тоа е ток му она што 
мно гу Аме ри кан ци мис леа де ка 
го пра ват пред осум го ди ни ко га 
го по ста ви ја се на то рот од Или-
но ис во Бе ла та ку ќа. Оба ма ве ти 
нов на чин на вла де е ње - де ка тој 
ќе би де пост пар ти ски пре тсе да-
тел, де ка фун да мен тал но ќе ја 
транс фор ми ра зем ја та, де ка ќе 
се гри жи за сред на та кла са. Во 
екот на го ле ма та ре це си ја, лу ѓе-
то го под др жаа. Не што очиг лед-
но не бе ше во ред со по ли тич-
ки от си стем и на аме ри кан ски от 
на род му тре ба ше не кој што ќе 
го по пра ви.

Впро чем, т.н. дви же ње чај-пар-
ти ја не поч на ка ко ре ак ци ја 
на пре тсе да телс тву ва ње то на 
Оба ма, ту ку на тоа на Џорџ Буш. 
Спо ред по ве ќе то Аме ри кан ци, 
фи нан си ска та кри за бе ше пре-
диз ви ка на од бан ка ри те на 
Вол стрит и од нес по соб ност на 
по ли тич ки те ли де ри. Пред чај-
пар ти ја та да се пре тво ри во по-
ли тич ко дви же ње, де мон стран-
ти те не беа са мо тра ди ци о нал ни 
кон зер ва тив ци што се гри жеа за 

вла да та и за Уста вот, тие беа, во 
нај го лем дел, обич ни Аме ри кан-
ци што сме таа де ка си сте мот е 
про тив нив и тие са каа про ме на.

Но, про ме на та не се слу чи. 
Оба ма по ну ди се ри ја ма сив ни 
вла ди ни про гра ми, од фи нан-
си ски сти мул од 830 ми ли јар ди 
до ла ри, до за ко нот за до стап на 
здрав стве на не га, до за ко нот 
Дод-Френк, но ни ту еден од нив 
не ги сре ди еко ном ски те гри жи 
за сред на та кла са. Аме ри кан-
ци те гле даа ка ко фе де рал на та 
вла да им по ма га на бан ки те и 
на авто мо бил ска та ин ду стри-
ја, а по тоа во ве де ре фор ми во 
здрав стве ни от си стем, при што 
ми ли јар ди до ла ри од да ноч ни те 
об врз ни ци се сле ваа кај здрав-
стве ни те оси гу ри тел ни ком па-
нии. Во ме ѓу вре ме, пре ми и те 
се зго ле ми ја, еко ном ско то заз-
дра ву ва ње се од ви ва ше бав но, 
а ми ли о ни обич ни ра бот ни ци 
се свр теа кон ку по ни за хра на 
и со ци јал ни про гра ми за да 
пре жи ве ат. Аме ри кан ци те се 
за пра шаа: „Ка де е мо јот па кет 
фи нан си ска по мош?“

Во исто вре ме, тие гле даа ка ко 
све тот ста ну ва сè по не ста би лен. 
Оба ма ве ти де ка ќе ста ви крај на 
не по пу лар на та вој на во Ирак и во 
Авга ни стан, де ка ќе го вра ти уг-
ле дот на Аме ри ка во ме ѓу на род-

на та за ед ни ца и де ка ќе склу чи 
ме ѓу на род ни до го во ри што ќе 
до не сат ста бил ност. Ме сто тоа, 
Аме ри кан ци те гле даа ка ко ИСИС 
се по ја ву ва во ва ку у мот соз да-
ден од пов ле ку ва ње то на САД од 
Ирак во 2011 го ди на. Тие гле даа 
ка ко гра ѓан ска та вој на во Си ри ја 
пре диз ви ка бе гал ска кри за во 
Евро па. Те ро ри стич ки те на па ди 
инс пи ри ра ни од ИСИС го зе доа 
сво јот да нок во Аме ри ка, ка ко и 
во Евро па. И се то тоа се слу чу ва-
ше до де ка ад ми ни стра ци ја та на 
Оба ма ин си сти ра ше де ка сè се 
од ви ва до бро.

Сре де се то тоа дој де Трамп. 
Сла вен ми ли јар дер со груб ка-
ра ктер, кој гле да са мо за сво јот 
џеб. Тој има ше вид лив пре зир 
за две те по ли тич ки те пар тии, 
за кои ре че де ка го из не ве ри ле 
аме ри кан ски от на род. Тој по-
ка жа пре зир кон по ли ти ка та за 
спор ни те пра ша ња, ка ко те ро-
риз мот, и во сво ја та кам па ња и 
во не о дам неш но то обра ќа ње.

Во мно гу не шта аген да та на 
Трамп не е пар ти ски пре поз нат-
ли ва, осо бе но во об ла ста на тр го-
ви ја та. Ре чи си вед наш по пре зе-
ма ње то на функ ци ја та, исто ка ко 
што ве ту ва ше и Бер ни Сан дер 
за вре ме на кам па ња та, Трамп 
ве ти де ка ќе ги пов ле че САД од 
Транс па ци фич ко то парт нерс тво, 
прог ла су вај ќи крај на мул ти ла те-
рал ни те тр гов ски до го во ри. Тој, 
исто та ка, им се за ка ни на аме ри-
кан ски те ком па нии со „гра ни чен 
да нок“ ако отво рат фа бри ки во 
странс тво. Тоа не се тра ди ци о-
нал ни ре пуб ли кан ски ста во ви, 
но се од не су ва ат на аме ри кан ски-
те ра бот ни ци, кои гле да ат ка ко 
ра бо то дав ци те се пов ле ку ва ат 
од нив ни те за ед ни ци и ги но сат 
ра бот ни те ме ста во странс тво.

Мно гу ми на тра ди ци о нал ни ре-
пуб ли кан ци отсе ко гаш не се сог-
ла су ва ле со Трамп. Во ос но ва не 
се сог ла су ва ат со не го ви те ста-
во ви за тр го ви ја та и за ими гра-
ци ја та. Ду ри и се га, Кон гре сот на 
ре пуб ли кан ци те се бу ни про тив 
гра нич ни от ѕид со Ме кси ко што 
го пред ло жи Трамп и ве ту ва де-
ка ќе ги бло ки ра си те но ви тро-
шо ци за тоа. Тие, исто та ка, не 
се сог ла су ва ат и лич но со Трамп. 

СВЕТ
Трамп го освои гла сот на не кои 
ре пуб ли кан ци со ве ту ва ње то де-
ка ќе но ми ни ра кон зер ва ти вен 
су ди ја да го за ме ни су ди ја та од 
Вр хов ни от суд, Ан то нин Ска ли ја 
- ве ту ва ње што го ис пол ни ми-
на та та не де ла со наз на чу ва ње 
на су ди ја та Нил Гор сач.

Отка ко Трамп ја освои но ми на-
ци ја та на на ци о нал на та кон-
вен ци ја на ре пуб ли кан ци те, 
по ве ќе то ре пуб ли кан ски гла-
са чи зак лу чи ја де ка, и по крај 
се та не си гур ност што ја има ат 
за не го, тој е мно гу по до бра ал-
тер на ти ва од Клин тон.

Из бо ри те од 2016 го ди на не беа 
са мо ре фе рен дум за осум те го-
ди ни што Оба ма ги по ми на во 
Бе ла та ку ќа, ту ку отфр ла ње на 
це ли от по ли тич ки си стем што ја 
пре диз ви ка вој на та со Ирак, фи-
нан си ска та кри за, не ус пеш ни от 
за кон за здрав стве на за шти та 
и шо кант на та не ед на квост во 
при хо ди те за вре ме на бав но то 
еко ном ско за креп ну ва ње. Од 
Акрон до Ал ја ска, ми ли о ни Аме-
ри кан ци ед но став но ја за гу би ја 
до вер ба та во нив ни те ли де ри и 
во ин сти ту ци и те што тре ба ше 
да им слу жат. Во нив ни от очај, 
тие се свр теа кон чо ве кот што 
не ги по чи ту ва ели ти те и не ма 
ни ка ква ко рист од нив.

Во сво јот го вор при ина у гу ра ци-
ја та, Трамп из ја ви: „Де нес, ние 
не ја пре фр ла ме вла ста од ед на 
ад ми ни стра ци ја на дру га или од 
ед на пар ти ја на дру га, ту ку од 
Ва шин гтон ви ја вра ќа ме вам, на 
на ро дот“. Во се кој слу чај, овој вид 
по пу ли зам мо же да би дат опа сен 
и не пред вид лив, но не се ја ву ва 
од ни ка де. Са мо ко рум пи ран по-
ли тич ки естаб лиш мент би мо-
жел да пре диз ви ка по ли тич ки 
ре волт од овој раз мер. Ме сто да 
се об ви ну ва Трамп за по ра стот 
на рас из мот и за ксе но фо би ја та, 
тре ба да се об ви ну ва ат тие што 
ни ко гаш не го пред ви де ле тоа и 
сѐ уште не раз би ра ат зо што тол-
ку мно гу Аме ри кан ци по ве ќе го 
са ка ат До налд Трамп во Бе ла та 
ку ќа откол ку да стра да ат од вла-
де е ње то на ели та та.

Извор:„Гардијан“
Превод:АнаЦветаноска
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са кам да го етаб ли рам 
ба ле тот ка ко про фе си ја 
што е пре стиж на и ин те

рес на да се за ни ма ваш 
со неа, ка ко еден вид 

пре диз вик за мла ди те. 
от та му е жел ба та и иде
ја та ма ке дон ски от ба лет 

да мо же да се но си со го
ле ми те европ ски и свет
ски ку ќи, ве ли ол га пан
го, умет нич ки ди ре ктор 

на ба ле тот во моб

Да се за ни ма ваш со 
ба лет е при ви ле ги ја

Разговараше |  Не ве на По пов ска
Фо то | Але ксан дар Ива нов ски

КУЛТУРА

�  Со го ди ни бе вте истак нат со-
лист на ба ле тот, а во пос лед-
ни ве го ди ни ра бо ти те ка ко 
ко ре о граф во ба лет ски, драм-
ски и на опер ски прет ста ви. 
Ва ша та нај но ва ко ре о гра фи ја 
бе ше на прет ста ва та „Оте ло“, 
во ре жи ја на Де јан Прој ков ски, 
ко ја ја оди гра Тур ски от те а тар 
и бе ше поз дра ве на со бур ни 
ап ла у зи. ка кви се искус тва та 
од со ра бо тка та на оваа прет-
ста ва? Очиг лед но, пуб ли ка та 
бе ше за до вол на. Да ли сте за-
до вол ни?
ПаН гО: Се ка ко. Мо ја та  ба лет ска 
ка ри е ра ја поч нав ка ко ба ле ри-
на, над гра ду вај ќи се ка ко со лист. 
Со го ле мо за до волс тво и љу бов 
ра бо тев ка ко ба ле ри на, но ко га 
ми се отво ри но ва вра та пред 
11 го ди ни со мо ја та пр ва де би-
прет ста ва „Јас Иси до ра“, тоа ста-
на па си ја и жел ба за по втор на и 
по втор на кре а ци ја, без раз ли ка 
да ли ра бо тев на ба лет, опе ра, 
дра ма или мју зикл.

„Оте ло“ е мо ја та пос лед на кре-
а ци ја, ко ја ја на пра вив ме за ед-
но со Прој ков ски. Јас и Де јан 

Ол га ПаН гО и ДЕ ЈаН ПРОЈ кОВ Ски СО „ОТЕ лО“ ги УР Наа СТЕ РЕ О Ти Пи ТЕ На Ма кЕ ДОН Ски ОТ ТЕ а ТаР

Ол га Пан го ве ќе ед на го ди на го 
ра ко во ди Ба ле тот во Ма ке дон-
ска та опе ра и ба лет. Два е сет 

и се дум го ди ни е во оваа ин сти ту-
ци ја, ка де што од по чет ник, со лист, 
пе да гог и ко ре о граф, низ го ди ни те 
стрп ли во ја гра де ла ка ри е ра та. Дип-
ло ми ра ла и ма ги стри ра ла на Ака-
де ми ја та за му зич ко и за тан цо во 
искус тво во Плов див, Бу га ри ја. Од 
2007 го ди на е ба лет ски пе да гог во 
ДМБУЦ „Или ја Ни ко лов ски – Луј”, а 
две де це нии би ла со лис тка во Ма-
ке дон ска та опе ра и ба лет. Од 2010 
го ди на ра бо ти ка ко пе да гог, ре пе-

ти тор и ко ре о граф во Ма ке дон ска та 
опе ра и ба лет. Оди гра ла го лем број 
глав ни уло ги во ба лет ски те прет-
ста ви на МОБ, а ка ко ко ре о граф е 
автор на ко ре о гра фии на ба лет ски, 
драм ски и на опер ски прет ста ви. Пос-
лед на та неј зи на ко ре о гра фи ја бе ше 
за прет ста ва та „Оте ло“ во из вед ба на 
Тур ски от те а тар во ре жи ја на Де јан 
Прој ков ски, ко ја пуб ли ка та ја поз дра-
ви со ова ции. Со Ол га раз го ва рав ме 
за ба ле тот ка ко про фе си ја, за пла но-
ви те и иде и те што има на ме ра да ги 
ре а ли зи ра во МОБ, за пре диз ви ци те 
во про фе си ја та...

ра бо ти ме по ве ќе го ди ни за-
ед но на раз лич ни про е кти и 
мо жам да ка жам де ка од лич но 
се раз би ра ме... ди ше ме за ед но 
за прет ста ва та. „Оте ло“ е мно-
гу ра ди кал на прет ста ва, ко ја е 
ра бо те на во во да, и иа ко е во 
пра ша ње Шекс пир, таа е со нов 
и мо де рен стил и израз. Мо жам 
да ка жам де ка со Де јан Прој ков-
ски ги ур нав ме сте ре о ти пи те на 
ма ке дон ски от те а тар отва рај ќи 
ед на но ва стра ни ца ка де што 
акте ри те мо жат да ги иска жат 
и најд ла бо ки те чув ства. На ви-
сти на имам пре крас но искус тво 
со оваа прет ста ва ка ко и со ан-
самб лот на Тур ски от те а тар во 
кој до се га сум ос тва ри ла по ве ќе 
прет ста ви.

�  Дип ло ми ра вте и ма ги стри ра-
вте на ака де ми ја та за му зич ко 
и тан цо во искус тво во Плов-
див, Бу га ри ја, а по тоа бе вте 
ба лет ски пе да гог во ДМБУц 
„или ја Ни ко лов ски – луј”. Што 
најм но гу са ка те да им пре не се-
те на мла ди те ка ко искус тво? 
Спо ред Вас, што е нај важ но за 
еден ба лет ски тан чар?

ПаН гО: Во 2005 го ди на ма ги-
стри рав на Ака де ми ја та за му-
зич ко и за тан цо во искус тво ка-
ко ба лет ма стер и пе да гог. Јас сѐ 
уште сум про фе сор во сред но-
то ба лет ско учи ли ште ДМБУЦ 
„Или ја Ни ко лов ски - Луј“ по 
пред ме тот ка ра ктер ни игри и 
мо жам да ка жам де ка тоа е опус 
во мо јот жи вот на кој осо бе но 
му се ра ду вам - пе да го ги ја та.

Исто та ка, др жам веж би во мо ја-
та ма тич на ку ќа, Ма ке дон ска та 
опе ра и ба лет и ре пе ти ции на 
ко ле ги те за те ков ни те прет ста-
ви. Мла ди те, кои ве ќе се опре-
де ли ле за ба лет, тре ба да зна ат 
де ка ба ле тот е про фе си ја што 
мо ра не из мер но да ја са каш за 
да мо жеш да ги из др жиш на пор-
ни те про би и ре жи мот на жи вот. 
Ба ле тот се ра бо ти со љу бов, тоа 
е умет ност, тоа е танц, не гим-
на сти ка. От та му би до да ла де-
ка нај важ но за еден ба лет ски 
играч е да тан цу ва и да ја са ка 
сце на та, се ка ко, со мно гу кр ва-
ва ра бо та.

�  Пред ре чи си ед на го ди на 
дој до вте на функ ци ја та умет-
нич ки ди ре ктор на Ба ле тот во 
МОБ. це ла та Ва ша та ка ри е ра 
ја по ми на вте во оваа ин сти ту-
ци ја, та ка што сте чо век од-
на тре, кој до бро ги поз на ва 
ра бо ти те. има вте ли ди ле ма 
да ли да ја при фа ти те функ-
ци ја та?
ПаН гО: Да, по ми на ед на го ди на 
отка ко ге не рал ни от ди ре ктор, 
Игор Дур лов ски ме наз на чи за 
умет нич ки ди ре ктор на ба ле-
тот. Не мав ди ле ма, са кав да го 
при фа там пре диз ви кот и да 
при до не сам на еден по и на ков 
на чин во ба ле тот. На ви сти на, 
27 го ди ни сум во ба ле тот и тоа е 
мо јот втор дом. Со ко ле ги те де-
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Култура
Книжарницата „антолог“ 

препорачува:

4
македонски  

писатели за деца 
раскази

Раде
силјан

100 НаЈУБаВи Слики На СиТЕ ВРЕМиЊа

  

поделба
Split

Заработка: 14.600.000 $

жанр: хорор
режија: м. Најт Шамалан

актери: Џејмс меквој,  
Ања тејлор Џој,  

Хејли Лу Ричардсон 

Кругови
RingS

Заработка: 13.000.000 $

жанр: хорор
режија: Ф. Хавиер Гутиерез

актери: матилда Ана Ингрид 
Луц, Алекс Рое,  

Џони Галецки

КучешКи живот
A dog’S puRpoSe

Заработка: 10.800.000 $

жанр: комедија
режија: Ласе Халстром

актери: Џош Гед,  
Денис Квејд,  
Пеги Липтон

сКриени бројКи
Hidden FiguReS

Заработка: 10.100.000 $

жанр: драма
режија: теодор мелфи

актери: тараји П. Хенсон, 
октавија спенсер,  

Џанел монаен

ла ла ленд
lA lA lAnd

Заработка: 7.500.000 $

жанр: комедија
режија: Дамиен Чазел

актери: Рајан Гослинг,  
ема стоун,  

Џон Леџенд

тоП 5 најГледани филМа  
          во САД викендов

1
човекот од
маглата
Донато  
Каризи

3
македонски 
писатели за деца 
поезија
Раде
силјан

5
сеќавање на 
љубовта
Алисон  
Ричман

2
никогаш не 
свртувај го 

погледот
Линвуд  
Баркли

Лазар Личеноски (1901-1964) е ма-
кедонски експресионистички сликар 
и еден од најавтентичните сликари 
на македонскиот пејзаж, во кој внесу-
вал и фолклорни елементи. Сликал и 
мртва природа, портрети и мозаици.

Меѓу позначајните дела на Личе-
носки се вбројуваат „Бачила“, „До-
лап“, „Афионски полиња“, „Охридски 
рибари“ и многу други.

„автопортрет“ е дело што тој го на-
сликал во 1947 година.�

„автопортрет“ на лазар личеноски

КУЛТУРА
ли ме до бро и ло шо со го ди ни, та-
ка што мно гу до бро ги поз на вам 
ра бо ти те од на тре. Се на де вам 
де ка ќе од го во рам на нив ни те 
оче ку ва ња и на оче ку ва ња та на 
пуб ли ка та, ко ја сѐ по че сто е во 
Ма ке дон ска та опе ра и ба лет за 
да гле да ба лет.

� Се раз би ра, на оваа функ ци-
ја дој до вте со сво ја про гра ма, 
или ба рем со пла но ви. го ре а-
ли зи ра вте ли до се га тоа што 
го пла ни ра вте? 
ПаН гО: Си гур но де ка дој дов 
со пла но ви. Нај на пред са кам 
да го етаб ли рам ба ле тот ка ко 
про фе си ја што е пре стиж на и 
ин те рес на да се за ни ма ваш со 
неа, ка ко еден вид пре диз вик 
за мла ди те. Да се за ни ма ваш 
со ба лет е при ви ле ги ја. Ток му 
от та му е жел ба та и иде ја та ма-
ке дон ски от ба лет да мо же да се 
но си со го ле ми те европ ски и 
свет ски ку ќи. Ми на та та го ди на 
имав ме ед на огром на про дук-
ци ја. Тоа е ба ле тот „Кле о па тра“, 
кој го на пра вив ме ка ко 25-го ди-
шен ју би леј на на ша та при ма-
ба ле ри на Але ксан дра Ми јал ко-
ва. За се ко ја прет ста ва се ба ра 
кар та по ве ќе, а прет ста ва та ја 
ра бо те ше го ле ми от ру ски ко ре-
о граф Ва сил Мед ве дев.

� Што да оче ку ва ме на ре пер-
то а рот на Ба ле тот оваа го ди-
на?
ПаН гО: Се ка ко и го ди на ва не ма 
да изо ста не ре дов ни от кла си-
чен ре пер то ар. Тоа се ба лет-
ски те прет ста ви: „Рај мон да“, 
„Ле бе до во езе ро“, „Дон Ки хот“, 
„Жи зел“...Се раз би ра, мо рам да 
го спо ме нам и дет ски от ре пер-
то ар, кој ќе би де за ста пен со 
те ков ни те прет ста ви и со еден 
нас лов на кра јот на 2017 го ди на 
- „Пи пи дол ги от чо рап“. На по че-
то кот на април ќе има ме пре ми-
е ра на кла си чен ба лет „Ве чер на 
Бур нон вил“, кој во ори ги нал на 
вер зи ја ќе го пре не се Френк Ан-
дер сон. Во октом ври ќе дој де 
Иц тик Га ли ли и ќе има ме ве чер 
на мо де рен ба лет. Пред ви ду-
ва ме и го сту ва ња на на ши те 
прет ста ви во странс тво, та ка 
што има ме плод на се зо на и се 
на де вам де ка ба лет ска та пуб-
ли ка ќе ужи ва во про гра ма та. �
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Бла ги ца СЕ кУ лО Ска, ДРа Ма ТУРг

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

� Од кои ма ке дон ски дра ми ја цр пе ше 
иде ја та за тек стот на „Труд на при-
каз на“?
СЕ кУ лО Ска: „Труд на при каз на” е ба-
зи ра на врз „Ма ке дон ска кр ва ва свад-
ба“ – Вој дан Чер но дрин ски, „Бе гал ка/
Лен че Ку ма нов че“ – Ва сил Иљо ски и  
„Цр ни ла“ – Ко ле Ча шу ле. Би са ка ла 
да спом нам де ка, се пак, се ра бо ти за 
мо ти ви, т.е. за пре чи ту ва ње и на не-
ка ков на чин тол ку ва ње на из вор ни те 
драм ски тек сто ви или, по точ но, ме не 
ка ко автор најм но гу  ме за ин три ги ра 
слич но ста на драм ска та си ту а ци ја, а 
таа е - хе ро и ни кои се во нап нат љу бо-
вен три а гол ник. Се ка ко, те ма ти ка та на 
се кој од овие тек сто ви тре ти ра по и на-
ков проб лем, што бе ше до пол ни тел но 
ин те рес но за ме не би деј ќи пред ме не 
се отво ри ја раз лич ни исто ри ски, па-
три јар хал ни, по ли тич ки, тех но ло шки 
и уште ми ли он дру ги кон тек сти кои со 
те кот на вре ме то се ме ну ва ле, мо ди-
фи ци ра ле, а не кои од нив, за жал, ду ри 
и стиг на ле до сте пен на дла бо ка де ге-
не ра ци ја. Та ка што „Труд на при каз на’’ 
е обид да го при ка же тој не ка ков кон-
ти ну и тет или ди скон ти ну и тет во на-
ше то по сто е ње, но и во са мо то драм ско 
пис мо – ма ке дон ска та дра ма тур ги ја.

� кои се хе ро и ни те во дра ма та?
СЕ кУ лО Ска:Глав ни те хе ро и ни, се-
ка ко, се но сеч ки те жен ски ли ко ви од 

Те а тар Ко ме ди ја пре ми ер но ја из ве-
де прет ста ва та „Труд на при каз на“, 
чиј што автор е Бла ги ца Се ку ло-

ска, а ре жи ја та е на Ли ди ја Де до виќ од 
Цр на Го ра. Тоа бе ше по вод за да раз го-
ва рав ме со Се ку ло ска за ко ре ни те, тра-
ди ци ја та, вра ќа ње то кон при ро да та, но 
и за тоа ка ко е да се би де же на де нес. 

Во прет ста ва та на Се ку ло ска хе ро и ни 
од три поз на чај ни ма ке дон ски пи е-
си во 20 век бе га ат во ко ме ди ја ко ја 
е сме сте на во 2032 го ди на. Тие са ка-
ат про ме ни, са ка ат да ста нат мај ки. 
Ма жи те, нив ни те хе рои, одат по нив 
во но ви от жанр за да ги вра тат на зад. 
Прет ста ва та се оби ду ва да од го во ри на 

нај важ ни те пра ша ња – да ли ид ни на та 
е во кри за, да ли све тот ќе ста не кли-
ни ка за ве штач ко то во се ко ја смис ла 
на збо рот, да ли го ле ми те про ме ни, 
на ви сти на, мо же да се слу чат?

� Де нес е нај те шко да се би де чо-
век – да уме еш да љу биш без да 
ба раш воз врат, во се ко го да уме еш 
да се ви диш се бе си, да по ма гаш, да 
да ваш, да не су диш, да про сту ваш, 
да спо де лу ваш, да се ра ду ваш без 
при чи на, за се кој ден по ми нат да 
ка жеш бла го да рам... а, да се би де 
же на за ме не е нај го ле ма та при ви-
ле ги ја – ве ли Се ку ло ска во ин терв ју-
то за „Ре пуб ли ка“. 

исто и ме ни те драм ски тек сто ви Цве та 
(„Ма ке дон ска кр ва ва свад ба“), Лен че 
(„Бе гал ка“), Не да („Цр ни ла„), а ка ко ре-
пре зент на де неш ни ца та или по точ но 
бли ска та ид ни на (дејс тво то овој пат 
е сме сте но во 2032 го ди на) е до ктор-
ка та,  од нос но д-р Ка та, ко ја е глав на 
на кли ни ка та за ин драм ско оп ло ду-
ва ње. Д-р Ка та е оли це тво ре ние на 
си те по стиг ну ва ња на ед на ус пеш на 
же на од ид ни на та и таа, всуш ност, е 
по ка за те лот на на ше то ко ле ктив но 
„до стиг ну ва ње и раз вој“. Сред ба та на 
автен тич ни те жен ски ли ко ви со д-р 
Ка та, всуш ност, е тој су дир или сред ба 
на ми на то то со ид ни на та. 

� Да ли „Труд на при каз на” иск лу чи-
во ги тре ти ра са мо жен ски те ка ра-
кте ри?
СЕ кУ лО Ска:Се ка ко де ка не, не ма ше 
да би де ин те рес но ако па рич ка та има-
ше са мо ед на стра на и ток му за тоа и во 
мо јот текст се по ја ву ва ат и си те ма шки 
ка ра кте ри од из вор ни те драм ски пис-
ма – Ос ман и Спа се, Бо шко и До се, Хри-
стов и Иван. Ним им ја да вам мож но ста 
на ед но драм ско раз у бе ду ва ње – што, 
всуш ност, зна чи де ка тие се по ја ву ва ат 
за да се оби дат да ги раз у бе дат хе ро-
и ни те да не ме ну ва ат жанр, т.е. да се 
вра тат во нив ни те ори ги нал ни дра ми, 
а не кои од нив овој пат и са ми те ќе до-
не сат по и на кви од лу ки за сопс тве но то 

по сто е ње. Впро чем, јас ма кси мал но го 
ко ри стам мо е то пра во ка ко автор да 
си по и гру вам со пост мо дер на та, па 
ду ри и со са мо ко мен ти ра ње на она 
што овој пат го пи шу вав – и мо рам да 
ви приз на ам де ка во це лост ужи вав.

� Во ова вре ме мо же ли да смог не ме 
си ли и да се вра ти ме кон ко ре ни те, 
кон при ро да та и кон тра ди ци ја та?
СЕ кУ лО Ска: Ова вре ме, за жал, е вре-
ме на кое на мер но му ги има ме за ле-
пе но нај ло ши те мож ни епи те ти – го 
ви ка ме стрес но, го ви ка ме нап на то, 
го ви ка ме бр зо, го ви ка ме бра то у бис-
тве но, го ви ка ме те шко. А, вре ме то си е 
вре ме, не се про ме ни ло од по че то кот, 
па до де нес, исто те че, исто бо ли, исто 
ра ду ва... Ама ние, ние сме се про ме ни-
ле – нам жи во тот се га ни се те ме ли на 
стрес, на омра за, на за вид ли вост, на 
не ма до вол но, на са кам уште и уште... 
Ние сме за бо ра ви ле ко га се бу ди ме да 
го поз дра ви ме сон це то, ние сме за бо-
ра ви ле да оди ме бо си по зем ја та, ние 
ве ќе ни ту са ди ме, ни ту ва ди ме, ни ту 
ко рен, ни ту род зна е ме... Оние, го ле ми-
те про да ва чи на ве тар и маг ла ус пе а ја 
да ни го про да дат бе ле гот на ова вре ме 
и да нѐ на те ра ат да за бо ра ви ме ка ко се 
жи ве е ло пред са мо 50, 100 го ди ни, ама 
тоа чув ство де ка по гре шив ме при овој 
па зар, тоа чув ство де ка не тре ба ва ка 
да би де, мис лам де ка тлее во се кој од 
нас и тоа е она кое тре ба да го раз бу ди-
ме и да го осве сти ме, оти јас знам де ка 
се кој од нас знае и умее да пре поз нае 
де ка ние го на пра вив ме ова вре ме да 
би де бре ме и де ка мо же ме са мо ако 
са ка ме сѐ да по пра ви ме.

� кол ку е важ но да се про дол жат 
ко ре нот и ро дот?
СЕ кУ лО Ска: Кол ку е важ но ку ќа да 
има те мел, или мо же ли авто мо бил 
да во зи без мо тор, или кра ва да да ва 
мле ко без ви ме, или пти ца да ле та без 
крил ја? Исто е. Су штин ски е важ но 
да зна е ме кои сме, од ка де сме, шчо 
на пра вив ме и шчо ќе на пра ви ме за од-
на пред. Оти ина ку са мо веј ка на ве трот 
ќе оста не ме и ка ко му ви без гла ва (без 

име) ни ту ќе оди ме ни ту ќе стиг не-
ме не ка де – оти име то ти е да де но 
да те оз на чит, да те бел жит – мо же 
не е сѐ, ама и ти без не го не си цел 
(Цве та – „Труд на при каз на”). Не ма 
рас те ње без ко рен, не ма жи вот без 
ко рен, не ма ни род ни плод. Тре ба 
да го чу ва ме ко ре нот за да мо же да 
ни ро ди по сто е ње.

� Те шко ли е де нес да се би де же на?
СЕ кУ лО Ска: Де нес е нај те шко да се 
би де чо век – да уме еш да љу биш без 
да ба раш воз врат, во се ко го да уме-
еш да се ви диш се бе си, да по ма гаш, 
да да ваш, да не су диш, да про сту ваш, 
да спо де лу ваш, да се ра ду ваш без 
при чи на, за се кој ден по ми нат да ка-
жеш бла го да рам... А, да се би де же на 
за ме не е нај го ле ма та при ви ле ги ја – 
оти таа ал хе ми ја во ко ја се ме во те бе 
’рти, рас те, а ти на кра јот го ра ѓаш 
е чу до без кое жи во тот би згас нал. 
И зго ра на сѐ, со ве ко ви да си бил 
обес пра ву ван, пот це нет, уг не ту ван 
е нај го ле ма та мож на не прав да и за-
тоа и све тот и ве кот ни се ва кви, и 
вре ме е на же на та да ѝ ги вра ти ме и 
мо ќта и кру на та – за на си те да ни е 
по до бро – оти таа(ви стин ска та же-
на) не ма ни ту да двои ни ту да де ли, 
ту ку по дед на кво ќе се гри жи и ќе го 
са ка це ло то чо веш тво. �

Вре ме е да И ги вра ти ме на 
же на та и мо ќта и кру на та

 Да се би де же на за ме не е нај го ле
ма та при ви ле ги ја – оти таа ал хе ми ја 
во ко ја се ме во те бе ’рти, рас те, а ти 

на кра јот го ра ѓаш, е чу до без кое 
жи во тот би згас нал. И зго ра на сѐ, со 
ве ко ви да си бил обес пра ву ван, пот

це нет, уг не ту ван е нај го ле ма та мож на 
не прав да и за тоа и све тот и ве кот ни 

се ва кви, и вре ме е да ѝ ги вра ти ме на 
же на та и мо ќта и кру на та – за на си те 

да ни е по до бро, ве ли Се ку ло ска
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 „ЕД НО ка Па чЕ - ЕД На На ДЕж“

Еден тон ка па чи ња им  
до не соа еден тон сре ќа  
на че ти ри се мејс тва
50.000 ка па чи ња прет ста ву ва огро мен број, но не и  
број што не мо же да се со бе ре, а до се га сме по да ри ле 
че ти ри ин ва лид ски ко лич ки, што ка жу ва де ка оваа  
ми си ја не е не воз мож на

Пи шу ва |  Ма ри на Ко стов ска

жИВОТ

Ко га би се от стра ни ле 50 ил ја ди 
пла стич ни ка па чи ња од де по-
ни и те, тоа са мо по се бе би би ло 

огром на при до би вка и че кор на пред 
кон за чу ву ва ње на жи вот на та сре ди на. 
Но, тие ка па чи ња се га има ат уште ед на 
кон крет на на ме на, вид лив и опип лив 
ус пех, по мош до бре дој де на за тие што 
има ат по тре ба.

Глав на та цел на ху ма ни тар но-еко-
ло шка та ак ци ја „Ед но ка па че – ед на 
на деж“ е да се со бе рат што е мож но 
по ве ќе пла стич ни ка па чи ња.

Ка па чи ња та се ис пра ќа ат во Тур ци ја, 
ка де што се ре цик ли ра ат, а за ко ли чи-
на од 250 ки ло гра ми се до би ва ед на 
ин ва лид ска ко лич ка. Таа се до ни ра 
на се мејс тво што има по тре ба, а не ма 
фи нан си ска мож ност са мо стој но да 
си ја обез бе ди.

Про е ктот „Ед но ка па че - ед на на деж“ е 
поч нат во 2013 го ди на од Ма ке дон ска 

ме ди цин ска сту дент ска асо ци ја ци ја 
(ММСА), пре ку то гаш ни от на ци о на-
лен офи цер за чо ве ко ви пра ва и мир. 

Идеј ни от про ект е зе мен од „Грин 
клаб“, тур ска ор га ни за ци ја со ко ја е 
склу чен до го вор за со ра бо тка. 

Иа ко по че то ци те на про е ктот би ле 
те шки, ак ци ја та за зе ма сѐ по го лем 
за мав низ зем ја ва, осо бе но низ ос-
нов ни те и низ сред ни те учи ли шта, 
ве ли Онур Ди ка, сту дент по оп шта 
ме ди ци на на Уни вер зи те тот „Све ти 
Ки рил и Ме то диј“ и еден од ко ор ди-
на то ри те во ММСА.

� За ед на ко лич ка се по треб ни 250 
ки ло гра ми пла стич ни ка па чи ња, 
кол кав број ка па чи ња се тоа?
Ди ка: Со 250 ки ло гра ми ка па чи ња 
мо же да се ку пи ед на ин ва лид ска ко-
лич ка. Иа ко 250 ки ло гра ми изг ле да 
нор ма лен број, ко га 250 ки ло гра ми ќе 
ги све де ме на број ка па чи ња, тоа е око-

лу 50.000 ка па чи ња, што прет ста ву ва 
огро мен број. Но, не е број што не мо же 
да се со бе ре. До се га сме по да ри ле че-
ти ри ин ва лид ски ко лич ки, што ка жу ва 
де ка оваа ми си ја не е не воз мож на.

� кол ку дол го трае ак ци ја та и ка ков 
е од ѕи вот до се га?
Ди ка: Ак ци ја та поч на во 2013 го ди-
на и ќе трае сѐ до де ка има по тре ба. 
На по че то кот бе ше те шко да се про-
бие про е ктот. Но, пос лед на ва го ди на 
се за бе ле жу ва зна чи те лен по раст на 
ин те ре сот и бе ле жи ме мно гу но ви 
прет при ја ти ја што се вклу чу ва ат во 
про е ктот. Осо бе но го лем ин те рес по-
ка жу ва ат ос нов ни те и сред ни те учи-
ли шта во це ла та зем ја.

� Сте обез бе ди ле ли ин ва лид ска ко-
лич ка до се га?
Ди ка:До се га изра ду вав ме че ти ри се-
мејс тва. Со ог лед на тоа де ка се кој ден 
рас те бро јот на учес ни ци, ве ру ва ме 
де ка за кра тко вре ме ќе има ме мож-
ност да изра ду вав ме по ве ќе се мејс тва.
Koму ги по да ру ва те по ма га ла та?
Ди ка: По ма га ла та ги да ру ва ме на лу ѓе 
што има ат по тре ба од нив, но не се во 
мож ност да си ку пат. Ин ва лид ска та 
ко лич ка ја до би ва тој што прв ќе се 
при ја ви кај нас.

� кол ка ва е за ин те ре си ра но ста за 
ак ци ја та? ка ко мо же да се по мог не?
Ди ка: Ка ко што спом нав, за ин те ре-
си ра но ста се зго ле му ва се кој ден. Зго-
ле му ва ње то на бро јот на пун кто ви ни 
по ма га мно гу, за по лес но со би ра ње, 
та ка што се на ма лу ва бро јот на ме ста 
за со би ра ње, а се зго ле му ва ко ли чи-
на та на со бра ни те ка па чи ња. Нај го-
ле ма по мош би ни би ла ло ги стич ка та 
под др шка. По ра ди тоа што ние сме 
мла дин ска ор га ни за ци ја од Ме ди цин-
ски от фа кул тет, од нос но Ма ке дон ска 

ме ди цин ска сту дент ска асо ци ја ци ја, 
не се ко гаш сме во мож ност да оди ме 
и да ги со би ра ме ка па чи ња та од пун-
кто ви те. Се пак, сту ди ра ме ме ди ци на 
и сме за фа те ни со пре да ва ња, пра-
кти ка и ис пи ти.

� Зо што са мо ка па чи ња, а не це ло 
ши ше? кој е по че то кот на оваа иде ја?
Ди ка: Ши ши ња та и ка па чи ња та не 
се изра бо ту ва ат од иста пла сти ка и 
ток му ви дот на пла сти ка та од ко ја се 
изра бо ту ва ат ка па чи ња та ги пра ви 
по себ ни. Таа е по ска па и по важ на за 
ре цик ли ра ње. За тоа 250 ки ло гра ми 
ка па чи ња има ат иста вред ност со ед на 
ин ва лид ска ко лич ка. Иде ја та ја ини-

ци ра еко ло шка та ор га ни за ци ја „Грин 
клаб“ од Тур ци ја, ко ја ста ва ак цент на 
ре цик ли ра ње то ка ко мер ка за за па зу-
ва ње на при ро да та.

� Во кол ку зем ји е ра ши ре на оваа 
ак ци ја? 
Ди ка:Мо мен тал но, Тур ци ја и Сло ве-
ни ја се во деч ки зем ји на оваа ак ци ја. 
Но, спо ред пос лед ни те ин фор ма ции, 
ак ци ја та е поч на та и во дру ги те бал-
кан ски зем ји. Во го ле ми те европ ски 
зем ји не по стои ва ква ак ци ја од ху ма-
ни та рен ка ра ктер, но, се пак, по диг на та 
е све ста за ре цик ли ра ње со тоа што 
от па дот се сор ти ра во раз лич ни вре ќи 
или кон теј не ри.

Kако пла стич ни те  
ка па чи ња спа су ва ат  
жи во ти во Шпа ни ја?
Шпа ни ја е ед на од во деч ки те 
европ ски зем ји ка де што све ста 
на лу ѓе то од при до би вки те од ре-
цик ли ра ње то е по диг на та на мно-
гу ви со ко ни во. Шпан ци те не са мо 
што го сор ти ра ат сво е то ѓу бре и 
ре цик ли ра ат стак ло, пла сти ка и 
хар ти ја, ту ку одат че кор на та му со-
би рај ќи го иско ри сте но то мас ло за 
ја де ње, кое по доц на се ра фи ни ра 
и се упо тре бу ва во ин ду стри ја та.

Во Шпа ни ја од 2011 го ди на, исто 
та ка, по стои слич на ак ци ја ка ко 
„Ед но ка па че – ед на на деж“.

Сѐ поч на ло со Ај та на Гар си ја, де-
вој че ро де но со комп лекс на ср це ва 
ма на. Трет ма нот бил скап, а ле ку ва-
ње то тре ба ло да про дол жи во САД. 
Ро ди те ли те на де вој че то по ба ра ле 
по мош пре ку  ме ди у ми те, a по мо-
шта при стиг на ла од ед на фа бри ка 
за ре цик ли ра ње, ко ја по ну ди ла да 
го пла ти по треб ни от из нос во за-
ме на за 200 то на твр да пла сти ка.

Лу ѓе то поч на ле да со би ра ат ка-
па чи ња на се ка де. Во мар ке ти те, 
спорт ски те клу бо ви и во ад ми ни-
стра тив ни те кан це ла рии – ку тии 
за ка па чи ња има ло на се ка де. По-
треб на та ко ли чи на на ка па чи ња 
би ла со бра на за не кол ку ме се ци.

По ова, во Шпа ни ја се фор ми ра ше  
про ект во до го вор со ком па ни и те 
за ре цик ли ра ње. Па ри те од ре цик-
ли ра ње то ка па чи ња и ден-де нес 
спа су ва ат чо веч ки жи во ти.

ММСА има по тре ба од по мош 
од фир ми те, но и од во лон те-
ри кои со ми ни мал на по све-
те ност би по мог на ле мно гу:

1 Има ме по тре ба од фир ми, прет при ја-
ти ја, про дав ни ци, учи ли шта, ре сто ра-

ни.... кои ќе се вклу чат во ак ци ја та ка ко 
ло ка ции ка де што лу ѓе то би мо же ле да 
до ста ву ва ат ка па чи ња.

Сѐ што тре ба да на пра ви те е да по ста ви те 
со од вет на ку ти ја и да ни ис пра ти те из ве-
сту ва ње на ко ја ло ка ци ја има нов пункт за 

да мо жат лу ѓе то да до ста ву ва ат ка па чи ња. 
Отка ко ќе со бе ре те одре де на ко ли чи на 
ка па чи ња што са ка те да ги пре да де те, ќе 
тре ба те ле фон ски да ста пи те во кон такт 
со не кој од нас и да се до го во ри ме за 
транс пор тот.

2 Има ме по тре ба од во лон те ри да се 
вклу чат во ти мот.

До би ва ме сѐ по ве ќе ка па чи ња и има ме 
по тре ба од лу ѓе кои би ни по мог на ле при 
ор га ни за ци ја и (по мож ност) транс порт на 
ка па чи ња та.
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бРЕНД КОНцЕПТИ | музички икони

Ел тон Џон е анг ли ски тек-
сто пи сец, ком по зи тор, 
пе јач, актер, пи ја нист, 

му зич ки про ду цент, член на 
Ро ке нрол ку ќа та на слав ни те 
(1994), ко ман дант на бри тан-

ска та им пе ри ја(1995), ви тез и 
умет ник кој зас лу же но ја но си 
ти ту ла та сер. Истак нат и до ка-
жан му зич ки бренд – ико на на 
ро ке нрол и поп-му зи ка та во 
свет ски раз ме ри. Ко хе рент на та 
ар хи те кту ра на брен дот Ел тон 
Џон и не го ва та кон зи стент ност 
на свет ска та му зич ка сце на се 
им по зан тен при мер за тоа ка ко 
да се из гра ди бренд на му зич ки-
от па зар, но и не што по ши ро ко. 
Раз ви ва ње то функ ци о нал ни и 

емо ци о нал ни еле мен ти на 
брен дот (не го ви те ба ла ди 
и единс тве ни от на чин на 
из ве ду ва ње), по тоа соз да-
ва ње то точ но опре де лен ка-
ра ктер со кој лу ѓе то мо жат да 
се спо ре дат и, се ка ко, фор му-
ли ра ње то бренд-ве ту ва ње и 
про мо ви ра ње то уни кат на 
бренд-по зи ци ја и по ра ка до 
по тро шу ва чи те се тол ку 

по са ку ва на та ди фе рен-
ци ја спе ци фи ка, ко ја е 

ос нов на ка ра кте ри-
сти ка на му зич ка та 

ико на Ел тон Џон. 
Очиг лед но е де ка 

тој е прив ле чен 
за го лем број 
ге  не ра ции, 

што не мо же 
да се ка же 

за го лем 
б р о ј 

естрад-
н и 
у м е т -

н и -
ци. 

Пишува |  Сотир Костов 

по чи ту ван му зи чар и обо жа ва на му зич ка ико на

Од ка де до а ѓа таа тол ку го ле ма 
по чит кон не го? Пр во, тој има ше 
нај мал ку еден хит на ли ста та 
„Топ 40“, се ко ја го ди на, во вре-
ме тра е ње од це ли три е сет го-
ди ни. Ако е тоа до вол но ви сок 
стан дард, то гаш ду ри ни Ел вис, 
со два е сет и три го ди ни, не мо же 
да се рам ни со ус пе хот на Ел тон 
Џон. Од сво е то ме сто зад пи ја но-
то, Ел тон Џон до пре до ср ца та и 
до ду ши те на ми ли о ни лу ѓе пре-
ку сво ја та му зи ка ко ја ва ри ра од 
ро ман тич ни ба ла ди до ро ке нрол 
на кој се тан цу ва на пр сти. Тоа се  
„ Your Song“, „Rocket Man“, „The 
One“ и мно гу дру ги. По сто јат 
го ле ми шан си де ка го лем број 
од нас, обо жа ва те ли те на Ел тон 
Џон ќе мо же ме да име ну ва ме ба-
рем три не го ви пес ни без не кој 
го лем на пор. Иа ко при пад ни-
ци те на беј би-бум ге не ра ци ја та, 
нај ве ро јат но, го па ме тат Ел тон 
Џон по не го ви те хи то ви од 70-
ти те го ди ни на 20 век, де ца та 
де нес, нај ве ро јат но, нај до бро го 
зна ат по „Кра лот Лав“ и „Па тот 
до Ел До ра до“, кои се про дук ци ја 
и из да ни ја на „Диз ни“. И ова има 
из држ ли во об јас ну ва ње. Обо жа-
ва те ли те беа све до ци на не го ва-
та транс фор ма ци ја од чо век што 
мо же да се на ре че ди зај нер ски 
ино ва тор на ро ке нро лот - об-
ле чен во све тка ви ко сту ми, со 
„отка че ни“ очи ла и ек стра ва-
гант ни шап ки - до по чи ту ван 
умет ник, бри тан ски др жав ник 
и акти вист про тив СИ ДА.

Кој е Ел тон Џон? Ро ден е со 
име кое ни ко гаш не му се до-
па ѓа ло (Ре џи налд Ке нет Двајт 
- Reginald Kenneth Dwight). На 
во зраст од еди на е сет го ди-
ни тој до би ва шко ла ри на за 
Крал ска та му зич ка ака де ми ја 
во Лон дон, ка де што за гос по да-
ру ва со му зи ка та на Хендл, Шо-

пен и на Бах и ка де што пее во 
школ ски от хор. Не го во то за гос-
по да ру ва ње со кла си ка та му го 
отво ра па тот кон ро ке нро лот, 
пот по мог на то од сим па ти и те 
кон Ел вис Прис ли, Бил Хеј ли, 
Литл Ри чард и Џе ри Ли Лу ис, па 
та ка се од лу чу ва за ка ри е ра во 
ро ке нро лот. Ро ке нро лот бе ше и 
оста на не гов ли чен из бор, но и 
не го ва страст. На по че то кот на 
сво ја та ка ри е ра, Ре џи налд го 
сме ни сво е то име во Ел тон Џон, 
се здру жи со пи са те лот Бар ни 
Ти пин и се на со чи кон сво ја та 
ид на мар ке тинг-ори ен та ци-
ја - ме ну вај ќи го сво јот сво јот 
изг лед, сво јот иден ти тет, ка ко 
и про из во дот што го соз да ва ше. 
Ре зул та тот на се то тоа бе ше Ел-
тон Џон, не го ви от втор ал бум, 
об ја вен во 1970 го ди на. Овој 
ал бум мо же да пос лу жи ка ко 
при рач ник за од не су ва ње то на 
по тро шу ва чи те и де мон стри ра 
ка ко мо же да се до пре до по тро-
шу ва чи те по пат на за до во лу-
ва ње на ос нов ни те чо ве ко ви 
емо ции, оп фа ќај ќи ши рок ди ја-
па зон де мо граф ски и кул тур ни 
сег мен ти, при од кој пос лу жил 
ка ко ше ма за брен дот кој Ел тон 
Џон ќе го из гра ди во на ред ни те 
три де це нии.

Ка ри е ра та на Ел тон Џон скром-
но на пре ду ва ше, но за да ста не 
ѕвез да, тој мо ра ше да изг ле да и 
да поч не да се од не су ва ка ко она 
кон кое се стре ме ше - ка ко рок-
ѕвез да. Ка ко што е истак на то, 
не го ви от прв пре диз вик бе ше 
про ме на та на не го ви от изг лед. 
По вре ме но тој бе ше исто онол-
ку за об лен (пол ни чок) кол ку и 
очи ла та што ги но се ше. По треб-
но бе ше да го сим не ви шо кот 
ки ло гра ми и тој го на пра ви тоа. 
Не го ви от втор пре диз вик бе ше 
до стиг ну ва ње то за по вед нич ко 
при сус тво на сце на та. На по-
че то кот, за вре ме на не го ви те 
жи ви на ста пи, Ел тон сто е ше на 
сце на та или пред кла ви рот, нес-
мас но др жеј ќи го ми кро фо нот, 
без ка ков би ло ка ра ктер. Све-
жо из бри чен со кра тки крк ми 
пре ку че ло то, ова сра меж ли во 
мом че зра че ше со сѐ, освен со 
са мо до вер ба - всуш ност, тој ду-
ри изг ле да ше ка ко да се сра ми 
што се на о ѓа на сце на та. Бе ше 
све сен де ка тоа мо ра да се про-
ме ни. Пре сврт ни ца та во ка ри-

е ра та на Џон на ста на ко га тој 
се по ја ви во клу бот „Тру ба дур“ 
во Лос Ан џе лес сре де го ле ма та 
воз бу да и го ле ми те ис че ку ва ња. 
Про мо то ри те по ста ви ја бил бор-
ди и по сте ри, отку пи ја вре ме на 
ра дио и ор га ни зи раа Ел тон да 
при стиг не во авто бус на два ка-
та во бри тан ски стил. На ме сто 
кон зер ва тив на та гар де ро ба, ко ја 
ќе со од вет ству ва ше на тем на та, 
кру та об ви вка на ал бу мот Ел-
тон Џон, про мо то ри те го на го-
во ри ја Џон да об ле че ѕво нар ки 
со свет ла бо ја, со огро мен ко лан 
со ѕвез ди и со ме се чи ни, ка ко и 
ко шу ла со дол ги ра ка ви на ко ја 
со го ле ми бу кви пи шу ва „ро ке-
нрол“. Ел то но ва та транс фор ма-
ци ја на ста на на сце на та иста-
та таа ве чер ко га тој ја граб на 
там бу ра та, ја вклу чи пуб ли ка та 
да пее за ед но со не го и ја диг на 
пуб ли ка та на но зе со страс но то 
по вто ру ва ње на пес на та „Burn 
Down the Mission”. Ка ко автор 
и из ве ду вач се по вр за со пуб-
ли ка та ка ко ни ко гаш до то гаш 
и ова искус тво бе ше ос но ва за 
транс фор ма ци ја та ко ја по доц на 
со те кот на вре ме то вклу чу ва ше 
нај раз лич ни ко сту ми - од ком-
би не зо ни за ско ка ње од ави он 
и ли жав чи ња, до бе ли чиз ми и 
свет ли ка ви ма ич ки. Го обо жа ва-
ат нај раз лич ни ста рос ни гру пи, 
па та ка ин те ре сен е ка ко за ге-
не ра ци ја та Y, та ка и за беј би-бум 
ге не ра ци ја та, а во пос лед ни те 
две де це нии, тој ги прив ле че и 
обо жа ва те ли те на прет школ ска 
во зраст ка ко и нив ни те ба би и 
де дов ци со „Can You Feel the Love 
Tonight” и „Circle of Life” од Диз-
ни е ви от ме га хит „Кра лот Лав“. 
По осво ју ва ње то на Хо ли вуд со 
тоа што до би „Оскар“ за сво ја та 
ра бо та во „Кра лот Лав“, тој се 
за ан га жи ра на Брод веј, со ра бо-
ту вај ќи со Тим Рајс на Аи да. За 
ме не за се ко гаш ќе оста не го ле ма 
му зич ка ико на, чиј што му зич ки 
врв е ал бу мот „Goodbye Yellow 
Brick Road“, и му зич ки умет ник 
кој со го ле ма по све те ност и по-
чит кон Џон Ле нон во 1980 го ди-
на во Цен трал парк пред 400.000 
обо жа ва те ли ја пе е ше „Imagine“ 
и, ко неч но, ко га во 1997 го ди на 
на за ко пот на ле ди Ди, на не за-
бо ра вен на чин ја ис пеа „Candle 
in the Wind“, пес на ко ја ста на и 
оста на нај бр гу и најм но гу про-
да ван хит на си те вре ми ња.

Нај го ле ми от не гов ква ли тет и 
нај бит на та не го ва вред ност ка-
ко бренд се не го ви те пес ни. Тие 
се не го во то нај моќ но оруж је. Во 
пес на та  „Your Song“, ко ја ста на 
пр ви от хит, тој пее за да ва ње 
пре кра сен по да рок на љу бе ни-
от во вид на пес на - ед но став на 
сен ти мен тал ност со ко ја мо же да 
се по вр зе се кој што е вљу бен или 
са ка да би де вљу бен, што, всуш-
ност, зна чи баш за си те. Има тој и 
дру ги кул тур но-ре ле вант ни пес-
ни со кои се по вр зу ваа лу ѓе од 
си те во зра сти. Во „Sixty Years On“ 
пе е ше за оса ме но ста во ста ро-
ста, рас ка жу вај ќи ја со збо ро ви и 
скр ше ни пи ја но акор ди по трес-
на та при каз на за еден ве те ран 
кој се вра ќа по вој на та во изо-
ла ци ја та на ста ро ста. Со „First 
Episode at Hienton” им се обра-
ќа ше ди рект но на чув ства та на 
си те ти неј џе ри, рас ка жу вај ќи ја 
при каз на та за пр во то се ксу ал-
но искус тво на еден млад чо век 
со ед на де вој ка на ре че на Ва ле-
ри. Кај пес на та „Take Me to the 
Pilot”, зна че ње то на збо ро ви те е 
по ве ќе ми стич но и единс тве но 
об јас ни во со ин те ре сот за на уч-
на та фан та сти ка во тоа вре ме. И 
иа ко зна че ње то на не кои не го ви 
тек сто ви е мо же би не јас но, емо-
тив на та енер ги ја на му зи ка та и 
прив леч но ста на ме ло ди ја та се 
јас ни и ја об зе ма ат ду ша та на 
слу ша те ли те, до ве ду вај ќи ги 
до кре шен до на син ти сај зе ри, 
на до пол нет со комп лет но ор ке-
стра лен кли макс. Пес на та „The 
Greatest Discovery”, пак, е не што 
со се ма спро тив но. Таа e прис-
пив на ба ла да за пи ја но ко ја го 
опи шу ва нај е мо тив но то искус-
тво во жи во тот на еден чо век, 
ра ѓа ње то на ед но бе бе. �
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СТРаНци ВО МакЕДОНиЈа

Џи но Го а ци ни е од Ита ли ја. Во Ма ке до ни ја жи вее и ра бо
ти по ве ќе од два е сет го ди ни. Збо ру ва ма ке дон ски ја зик 
и ја са ка ма ке дон ска та тра ди ци о нал на куј на за ко ја ве ли 
де ка тре ба да се вни ма ва за да се за чу ва автен тич но ста. 
Са ка да го по ми ну ва сло бод но то вре ме во Охрид. Ма ке
дон ци те, спо ред не го, има ат го ле мо ср це и се вред ни ра
бот ни ци кои са ка ат да на у чат. Тој за „Ре пуб ли ка“ откри ва 
де ка е 70 про цен ти Ма ке до нец, а 30 про цен ти Ита ли ја нец

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Ма ке до ни ја е во мо ја та ду шА
� ко га прв пат дој до вте во Ма-
ке до ни ја?
гО а ци Ни: Во 1990 го ди на дој-
дов да ви дам фа бри ка за чев ли 
за да ин ве сти рам во неа. Но, се 
вра тив во Ита ли ја и по втор но 
дој дов во 1995 го ди на и отво-
рив ма ла фир ма за изра бо тка 
на чев ли, со из воз за Ита ли ја. 
Фир ма та пр во бро е ше 15 лу-
ѓе, а по 10 го ди ни во неа ра бо-
тат 1.500 лу ѓе од Ма ке до ни-
ја. Изра бо тка та на чев ли е во 
Скоп је и во Ку ма но во. И мо рам 
да приз на ам де ка пер и о дот со 
еко ном ска та кри за што ја за-
фа ти Евро па бе ше на ви сти на 
ед но иску ше ние кое, за сре ќа, 
го сов ла дав ме и де нес уште 
по сто и ме.

� Збо ру ва те ма ке дон ски ја-
зик. Ви бе ше ли те шко да го 
на у чи те?
гО а ци Ни: Ко га дој дов прв пат, 
не зна ев да збо ру вам ма ке дон-
ски. Јас не мам вре ме да одам на 
курс за да на у чам, но јас мно гу 
слу шам, по вто ру вам, ими ти рам 
и та ка учам. Не ми бе ше те шко 
да на у чам да збо ру вам. Ве ќе 
знам и да чи там на ки ри ли ца. 
Да го на у чам ја зи кот најм но гу 
ми по мог на мо ја та ко му ни ка-
ци ја во ре сто ра нот, кој го отво-
рив ка ко хо би, би деј ќи мно гу 
са кам да го твам. Дој дов ме во 
Ма ке до ни ја и си ре ков ме зо што 
да не отво ри ме и ре сто ран со 
на ша куј на. За да функ ци о ни-
ра сѐ ка ко што тре ба, раз брав 
де ка ќе мо рам да збо ру вам ма-
ке дон ски. И би деј ќи око лу ме не 
це ло вре ме сум со лу ѓе кои го 
збо ру ва ат мај чи ни от ја зик на 
оваа зем ја, на у чив мно гу и сум 
сре ќен по ра ди тоа. 

� кое е Ва ше то мис ле ње, ја 
са ка ат ли Ма ке дон ци те ита-
ли јан ска та куј на?
гО а ци Ни: Да. Но, мо рам да 
истак нам де ка зна ат да це нат 
ква ли тет. Са ка ат са мо ако е 
до бро при го тве но. И, на мо ја 

огром на ра дост, го пре поз на-
ва ат тру дот на лу ѓе то кои со 
љу бов ја при го тву ва ат хра на-
та. Итал јан ска та куј на е спе-
ци фич на, сѐ се под го тву ва во 
мо мен тот. За до во лен сум што 
ов де лу ѓе то ги са ка ат на ши те 
ре цеп ти.

� ка ко чо век што са ка да го-
тви и знае мно гу за врв но то 
при го тву ва ње хра на, ко ја е 
Ва ша та оцен ка за ма ке дон-
ска та куј на?
гО а ци Ни:  Ма ке дон ска та тра-
ди ци о нал на куј на е го ле мо бо-
гат ство на оваа зем ја. Тре ба 
да се вни ма ва за да се за др жи 
таа уни кат ност во при го тву-
ва ње то би деј ќи ма ке дон ска та 
куј на има спе ци ја ли те ти кои 
се единс тве ни во све тот. Но, 
но ви те ре сто ра ни зна ат да не 
обр ну ва ат вни ма ние на тра ди-
ци о нал на та под го то вка на хра-
на та. На при мер, јаг не пе че но 
на жар. Тоа е мно гу до бро, но 
да се нај де ре сто ран кој сѐ уште 
го пра ви афтен тич но, тре ба да 
се про ше та це ла Ма ке до ни ја. 
Се под го тву ва и во фур на, но 
вку сот не е ист. Ај ва рот, спе-
ци ја ли тет кој е од ли чен. Пи-
пер ки те се зла то кое го има во 
Ма ке до ни ја. Има уште мно гу 
дру ги здра ви про ду кти... Јас 
ко га са кам да ја дам над вор од 
до ма, ба рам ре сто ран во кој 
се го тви тра ди ци о нал на ма-
ке дон ска хра на би деј ќи та му 
мо же да се ја де до бро. 

� Вие сте во Ма ке до ни ја по ве-
ќе од 20 го ди ни. Знае ли Ма-
ке до не цот да по мог не ко га е 
по треб но?
гО а ци Ни: Ма ке дон ци те се 
то пол на род. Тоа мно гу ми се 
до па ѓа. Лу ѓе то ов де са ка ат да 
жи ве ат. Ма ке дон ци те се до бри 
ра бот ни ци. Ако има до бар па-
то каз, Ма ке до не цот мо же да 
на пра ви сѐ. Јас го на пра вив нај-
ви со ки от ква ли тет во мо јот се-
ктор са мо со тру до љу би во ста 
на Ма ке до не цот. Единс тве ни-
те стран ци во мо ја та ра бот на 
сре ди на сме јас и мо ја та же на. 
Ов де имам мно гу при ја те ли. 
Јас сум чо век со ко го е лес но 
да ста неш при ја тел, не се ка-
рам со ни ко го. На мно гу лу ѓе 
сум им по мог нал ко га има ле 
проб ле ми, но и мно гу ми на ми 
по мог на ле ме не. Да се жи вее во 
Ма ке до ни ја е до бро.

� ка ко го по ми ну ва те сло бод-
но то вре ме во Ма ке до ни ја? 
Са ка те ли да ја истра жу ва те?
гО а ци Ни:  Има мно гу уба ви 
ме ста во Ма ке до ни ја. Пре-
крас ни пла ни ни, езе ра. Ја има 

Ма тка. Сум бил во мно гу гра-
до ви во зем ја ва, на ви сти на е 
жи во пис на и уба ва за ше та ње. 
Охрид е гра дот што се кој што 
до а ѓа од стра на мо ра да го ви-
ди. Ако трг не те кон Штип, ќе ги 
ви ди те го ле ми те зем јо дел ски 
по ли ња. Во Ка ва дар ци мо же да 
ги ви ди те ви но гра ди те, гра дот 
про из ве ду ва од лич но ви но. Јас 
лич но си про из ве ду вам ви но 
ов де, имам ма ла зем ја, одг ле-
ду вам шар до не и пра вам ви но. 
Исто та ка, и ра ки ја од ја бол ка. 

� До а ѓа ат ли Ва ши при ја те ли 
од ита ли ја во Ма ке до ни ја?
гО а ци Ни: Да, до а ѓа ат и тоа 
мно гу че сто. Са ка ат да ви дат 
мно гу ме ста во зем ја ва. По ве-
ќе то од нив са ми ја истра жу-
ва ат Ма ке до ни ја. Ду ри ко га ќе 
се срет не ме, воз бу де но зна ат 
да ми ка жат ка де би ле и што 
по се ти ле. По се ту ва ат и ме ста 
кои не сум ги зна ел иа ко сум 
мно гу го ди ни ов де. 

� кои се Ва ши те пла но ви? ќе 
оста не те ли да жи ве е те ов де?
гО а ци Ни:  Јас имам го ле ма 
фа ми ли ја во Ита ли ја и не мо-
жам да има ка жам чао на си-
те. Се пак, јас сум Ита ли ја нец. 
Јас ра бо там ов де, мо мен тал но 
сѐ оди до бро. Се га сум 70 про-
цен ти Ма ке до нец, 30 про цен ти 
Ита ли ја нец. Ма ке до ни ја е мо-
ја та вто ра др жа ва, втор дом. 
Оваа зем ја ми е во ср це то ка-
ко Ита ли ја. Ма ке до ни ја ја чув-
ству вам во мо ја та ду ша. Јас не 
жи ве ам ов де ин ди фе рент но. 
Ја са кам оваа зем ја и са кам да 
има бла го со стој ба за се ко го. �
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Ра ка ви во  
раз лич ни об ли ци
Осум де сет ти те го ди ни 
се го ле ма те ма ко га се 
во пра ша ње трен до-
ви те за оваа про лет. 
Ми на то то бе ше инс-
пи ра ци ја за го лем број 
мод ни кре а то ри. На ду-
е ни те ра ка ви на ко шу-
ли те се по ја ву ва ат во 
раз ни об ли ци и ва ри-
јан ти, а овие ра ка ви ги 
има и на јак ни те, блу зи-
те, ма и ци те..

Ко сту ми
Ко сту ми те се се кси, а тие не се 
на ме не ти са мо за де ло ви те же ни 
и не се са мо за стро го фор мал ни 
при го ди. Оваа го ди на сѐ по че сто 
ќе ги гле да ме на ули ци те.

Ми ни-здол ни шта
Ми ни-здол ни шта та се по втор но акту ел ни. 
Мно гу ди зај не ри ги при ка жаа во сво и те 
ко лек ции, а ако са ка те да би де те во тренд, 
ком би ни рај те ги со об ле ка со наг ла се ни 
ра ме ни ци или со на ду е ни ра ка ви.

бо хо
Овој стил бе ше го ле ма 

те ма ми на та та про-
лет, а не изо ста ну ва 

ни ту оваа го ди на иа ко 
ќе го но си ме на мно гу 

по мо де рен на чин.

Ка ди фе
Ка ди фе то бе ше еден од по го ле ми те трен до ви во ми на та та 
се зо на, а се чи ни де ка ќе про дол жи и во след ни те де но ви 
на про лет та и на ле то то, ако се су ди спо ред ко лек ци и те 
на мно гу ди зај не ри.

Ман тил 
Про лет та не мо же да 
по ми не без кла си чен 
ман тил за дожд. Тој е 

без вре мен ски.

Пре ди мен зи о ни ра-
на об ле ка
На ре ви и те кај мно гу 
ко лек ции на мод ни те 
ди зај не ри мо жев ме да 
ви ди ме пре ди мен зи о-
ни ра ност во раз ни об-
ли ци и сло е ви. Ова не 
е вид об ле ка што мо же 
да се но си се кој ден, но 
мо же да пос лу жи во по-
себ ни при го ди ако сте 
до вол но хра бри.

Дол ги ко шу ли
Мно гу ма не кен ки но сеа ко шу ли 
во об лик на фу стан на прет ста ву-
ва ње то на про лет ни те ко лек ции. 

www.republika.mk44 петок, 10 февруари 2017 година www.republika.mk 45петок, 10 февруари 2017 година

АТРАКТИВНОТРЕНД

ко га е во пра ша ње ви со ка та мо да, се ко гаш сѐ е пре те
ра но, та ка што оваа го ди на ќе ви ди ме се ка кви трен до ви 
на ули ци те, но во по мал ку ин тен зи вен об лик. ве ќе пи
шу вав ме де ка мо да та од 80ти те и од 90ти те го ди ни на 
ми на ти от век ќе би де го лем хит оваа про лет. во про дол
же ние про чи тај те ка кви трен до ви нѐ оче ку ва ат

Ќе се но сат ко сту ми, ку си здол ни шта, дол ги ко шу ли
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Неверојатната Матера за чијашто убавина малкумина знаат 

ова е местото што го одбрал мел Гибсон за својот 
филм „пасија“. камените конструкции играат клучна 
улога во овој напнат дијалог меѓу човекот и природата, 
кој кулминира со неверојатна убавина

Матера, градот познат по неговите 
камења, се наоѓа во регионот Ба-
зиликата, токму таму каде што 

почнува потпетицата на италијанската 
чизма. Овие камења, во Италија позна-
ти како „саси“, не се огромни како тие 
во Стоунхенџ. Тие се првите знаме-
нитости во јужна Италија заштитени 
од УНЕСКО во 1993 година и се двете 
антички области што го сочинуваат 
големиот историски центар на градот, 
а се гравирани во варовнички карпи.

Куќи, улички, бунари… Цели парчиња 
историја лежат во овие камења, кои 
го опкружуваат најстариот населен 
предел во Матера, познат како Чивита. 
Ако ги посетите овие „саси“ ќе откри-

ете еден испреплетен урбан систем, 
кој се наоѓа на ритчиња со поглед кон 
долината Гравина, што придонесува 
за спектакуларниот пејзаж на Матера. 

Ова е местото што Мел Гибсон го од-
брал за својот филм „Пасија“. Камените 
конструкции играат клучна улога во 
овој напнат дијалог меѓу човекот и 
природата, кој кулминира со неверојат-
на убавина. Камените живеалишта, 
црквите, улиците и камбанариите ќе 
ви го одземат здивот. Прво, можете 
да ја видите романската катедрала во 
Пјаца дела Чивита, која датира од 13 
век и каде што има дрвени статуи и 
уметнички дела од локални уметници. 
Потоа, Палацо Ланфранки од 17 век, кој 

сега е дом на музејот за средновековна 
и за современа уметност и изобилува 
со уметнички дела од 17 и од 18 век, 
како и дрвени скулптури и различни 
уметнички традиционални предмети 
типични за областа.

Тука се и многубројните цркви почну-
вајќи од „Сан Франческо д’Асиси“, која 
е изградена на подземна античка бази-
лика, која, пак, може да се посети преку 
врата што води до капелата. Не смее да 
се пропушти ниту замокот Трамонтано, 
кој датира од раниот 16 век и служел 
за одбрана на градот. Станува збор за 
огромна структура изградена на светол 

камен. Матера претставува вистинско 
освежување по најпосетените Рим, Ве-
неција, Верона, Милано и Фиренца. 

Така што, ако сте расположени за бег-
ство од секојдневието во уникатна 
античка историја на Италија, која ќе ве 
остави без зборови, Матера е дестина-
цијата која не смеете да ја пропуштите.

Доколку се решите да го посетите 
најстарото место во Италија и да дож-
ивеете приказна што ќе ја раскажу-
вате долго, тогаш треба да знаете 
дека агенциски посета до овој град се 
нуди во пролетен пакет:  Пулија, Бари 

и Матера. Шестдневен пакет што ќе 
ви овозможи единствен спој на сон-
це, море, природа, историја, барок и 
минато и сегашност.

Пулија е една прекрасна област рас-
пространета на југот од Италија, об-
ласт за која некои велат дека „застана-
ла во времето“, со население од четири 
милиони жители.

Најголемото производство на вино 
во Италија е во Пулија. Токму поради 
таквите дејности Пулија успеала низ 
годините да ја задржи автентичнос-
та, невидената еколошка чистота. Во 

последните години Пулија станува сè 
попозната туристичка дестинација. 
Личи на маслинов килим, никој не знае 
колку маслинови дрвја има, се чув-
ствува мирисот на маслинките, но се 
спомeнува цифра од 50 до 60 милиони 
маслинови дрвца.

Бари, пак, е главен град на регионот и 
на околината Апулија во југоисточна 
Италија. Toj e деветти град по голе-
мина, и втор по значајност во јужна 
Италија, по Неапол. Градот е посеб-
но познат како град на свети Никола 
затоа што во градската катедрала се 
чуваат моштите на овој светец.

Токму поради овој факт, градот при-
влекува огромен интерес за посета кај 
сите верски поклоници од католичка 
и православна вероисповед од сите 
делови на светот, кои со голема почит 
пристигнуваат на поклонение.

Бари има повеќе од триста илјади жи-
тели, богат е со многу трговски продав-
ници, познат е по карактеристичните 
и прекрасни стари улички. Често низ 
отворените прозорци можете да ги 
видите локалните домаќинки како 
ги прават надалеку познатите пасти 
и тестенини. 

Ако резервирате во текот на овој месец 
цената за ова шест дневно  патување 
ќе ве чини 15.000 денари. Во цената е 
вклучен автобуски превоз, сместување 
во хотел со три ѕвезди, три ноќевања со 
појадок, еднодневен разглед на Албе-
роберо со вклучени влезници,  превоз 
со траект  Драч – Бари – Драч. Разглед и 
на Драч, професионален водич. �
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ВО КИ На ДРО НО ВИ 
ќЕ ПО ма га ат 

ВО СЛу чај 
На зЕм јО тРЕС

НаУка и ТЕхНОлОгиЈа

К и на по ра ди неј зи на та 
огром на те ри то ри ја и 
ге о граф ска по лож ба низ 

исто ри ја та ја има ат по го де но 
ед ни од најс мр то нос ни те еле-
мен тар ни не по го ди, ме ѓу кои и 
не кол ку сил ни зем јо тре си, кои 
од не ле ми ли о ни чо веч ки жи-
во ти. Нај сил ни те зем јо тре си, 
кои ни ко гаш не ма да се за бо ра-
ват во оваа свет ска су пер си ла, 
се ре ги стри ра ни во 1556 го ди-
на, ко га има ло не ве ро јат ни 830 
ил ја ди жр тви, во 1920 го ди на 
со 270 ил ја ди жр тви и во 1976 
го ди на со 232 ил ја ди за гу бе ни 
чо веч ки жи во ти.

От ту ка мо же да се оче ку ва де ка 
др жа ва та што и та ка е ли дер 
во мно гу тех но ло шки гран ки 
ќе се тру ди и ма кси мал но ќе се 
за ло жи за да про нај де нај до бри 
ре ше ни ја, кои би по мог на ле 
да се пред ви дат и ло ци ра ат 
кри тич ни те об ла сти, кол ку 
што е тоа воз мож но, ка ко и 
да се уб ла жи ефе ктот на овој 
вид при род ни ка та стро фи. Од 
сре ди на на 1960 го ди на, па на-
ва му, Ки на вло жу ва се ри оз ни 
фи нан ски ски средс тва и чо-
веч ки ре сур си во си стем што 
го по до бру ва пред ви ду ва ње-
то на зем јо тре си те, тре нинг 
за бр за ре ак ци ја за спа су ва ње 
и уште не кол ку сег мен ти, кои 
би мо же ле да им би дат од по-
мош на жи те ли те во слу чај на 
зем јо трес.

Ки на ко ри сти и са те лит ски 
сним ки, кои по ма га ат за до би-
ва ње по јас на сли ка отка ко ќе 
се слу чи зем јо трес за тоа ка де 
би мо же ло да се слу чи след ни-
от и кои по драч ја мо же да се 
мар ки ра ат ка ко кри тич ни. Но 
овој вид ко му ни ка ци ја пре ку 
са те ли ти не е се ко гаш нај до-
бро то ре ше ние.

Во пос лед ни ве де се ти на го ди-
ни др жа ва та се ори ен ти ра кон 
но ва стра те ги ја во ова по ле, 
од нос но ко ри сте ње дро но ви 
за про на о ѓа ње пре жи ве а ни и 
по вре де ни или за тру па ни ли-
ца и на ви га ци ја во по го де ни-
те об ла сти. Од на ци о нал на та 
уста но ва за со о чу ва ње со еле-
мен тар ни не по го ди ве лат де ка 
со ко ри сте ње то дро но ви про-
на о ѓа ње то пре жи ве а ни ли ца е 
по бр зо и по е фи кас но од ко га 
би ло. Изра зе но во број ки тоа 
би би ло 90 про цен ти шан си 
ли ца та да се про нај дат жи ви 
во пр ви те по ло ви на час. По 24 
ча са овој про цент опа ѓа на 81 
от сто, а до кол ку по ми нат пет 
де на овој про цент е на нај ни-
ски се дум про цен ти.

- Дро но ви те ќе го на пра ват 
про на о ѓа ње то на пре жи ве а-
ни те по зем јо тре си те мно гу 
по бр зо од ко га би ло - ве ли 
Шанг Хонг, глав ни от ин же нер 
од Др жав ни от ки не ски сер вис 
за под др шка по зем јо тре си.

Во слу чај на зем јо трес, дро но ви те 
по ле ту ва ат кон по го де ни те об ла-
сти и по кри ва ат одре де на об ласт, 
ко ја ќе им би де впи ша на. Нај че сто 
тие ќе ле та ат во вре мен ски ин-
тер ва ли од по еден час во кој ќе 
мо жат да прег ле да ат по око лу пет 
ква драт ни ки ло ме три. Ске ни ра ат 
згра ди со ин фра цр ве на свет ли-
на, мул тис пе ктрал ни и хе перс пе-
ктрал ни сен зо ри. По тоа до би е ни те 
по да то ци ги пра ќа ат до цен три те 
за мо ни то ринг за спа су вач ки те 
еки пи точ но да зна ат ка де да се 
на со чат без да лу та ат низ ур на ти-
ни те. Овој вид упо тре ба на дро но-
ви те се оче ку ва да се при ме ни и во 
дру ги др жа ви.

Се пак, Ки на не е единс тве на та на-
ци ја што ќе ги ко ри сти дро но ви те 
за ва кви важ ни за да чи, кои ќе му 
би дат од по мош на на се ле ни е то, а 
не кол ку афри кан ски на ции ќе ги 
ко ри стат или се тру дат да ја раз-
ви јат при ме на та на дро но ви те 
за раз лич ни на ме ни. На при мер, 
Ма ла ви со по мош на УНИЦЕФ во 
мо мен тов ра бо ти на мон ти ра ње на 
т.н. „дро нов ко ри дор“, кој е во тест-
фа за, а тој се оче ку ва да по мог не 
во ло ци ра ње и обез бе ду ва ње фо-
то гра фии од по драч ја по го де ни од 
ка та стро фи. Ру ан да, пак, ра бо ти со 
ед на стар тап-ком па ни ја од Си ли-
ци ум ска та до ли на на кре и ра ње 
на пр ва та на ци о нал на мре жа од 
дро но ви, ко ја ми на та та го ди на 
пре не су ва ла и крв до бол ни ци во 
ру рал ни те об ла сти од зем ја та. 
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ПРАВИЛА СО КОИ НА 
ВАШЕТО КУчЕ ЌЕ МУ ГО 
ПРОДОЛжИТЕ жИВОТОТ И 
ДО ТРИ ГОДИНИ

1 Овозможете му на кучето доволно  
физички активности и игра

На кучињата физичката активност и 
движењето им се еднакво важни колку 
и на луѓето. Идеално би било на вашето 
милениче секојдневно да му овозможу-
вате еден час физички активности во 
кои ќе се истрчува и ќе си игра.

2 Овозможете му на кучето доволно 
време за одмор

Со доволна физичка активност, кучето 
треба да има и доволно време за одмор 
и за отпуштање. Иако се исклучителни 
социјални суштества врзани за луѓето, 
кучињата сакаат да имаат време што 
ќе го поминат сами. 

3 Одржувајте здрава телесна тежина 
на вашето куче

Кучињата се познати по својата љубов 
кон храната поради што треба внима-
телно да ја контролирате количината 
што секојдневно ја консумираат.

4 Редовно носете го кучето на прегледи 
и на вакцинирање кај ветеринар

5 Одржување чисти заби на кучето
Расипувањето на забите кај ку-

чињата е вообичаена појава, но ис-
товремено е и опасен здравствен 
проблем бидејќи не создава само ден-
тални тешкотии, туку и инфекции во 
целото тело.

6 Кастрирајте го и стерилизирајте  
го кучето

7 Хранете го вашето куче само со 
кучешка храна. 

СОбНИ бИЛКИ ЗА 
ПРОчИСТУВАЊЕ НА 
ВОЗДУхОТ ВО ДОМОТ
Сите видови апарати за домаќин-
ство, мебелот, тапетите, детергенти-
те го загадуваат воздухот со токсич-
ни супстанции. Затоа е добро во 
домот да имате неколку собни билки 
што ќе го прочистат воздухот

Шефлерата, буквално, е создадена за 
простории во кои се пушат цигари би-
дејќи оваа билка ги апсорбира и неу-
трализира никотинот и катранот. На 
шефлерата ѝ се потребни светлина и 
малку вода.

Хлорофитум - атрактивен украс за секој 
прозорец и пропушта доволно светлина 
во домот. Оваа билка ги апсорбира изду-
вните гасови и е неопходна за сите што 
живеат на прв и на втор кат.

Бамбусова палма - уште позната како 
„палмата на среќата”, важи за една од 
најздравите билки што го прочистуваат 
воздухот во просторијата. Таа активно 
го навлажнува воздухот и ги филтрира 
штетните супстанции што ги емитува 
пластиката.

Фикус - ги елиминира јаглеродниот мо-
ноксид од воздухот и другите штетни 
соединенија. 

Бршлен - шампионот во прочистување 
на воздухот е токму бршленот. Тој има 
природна способност за филтрирање 
на загадувањето на воздухот од мно-
гу штетни токсини, вклучувајќи го и 
бензенот. �

Не ма ѕид што не на стра дал од 
дет ска та кре а тив ност во одре-
ден пер и од од раз во јот на де ца-
та. За да не изи гру ва те по ли ца ец 
и да ги чу ва те ѕи до ви те од бо и ци 
и од фло ма сте ри, обез бе де те им 
на де ца та џи нов ска бо ен ка.

Џи нов ска та бо ен ка, всуш ност, се 
та пе ти, а на де ца та ќе им тре ба 
по дол го вре ме до де ка да ги обо-
јат си те бе ли ни од ѕид до ѕид. 
Освен тоа, та пе ти те по долг пер-
и од се во мо да, па та ка ќе до би е-
те две во ед но - мо де рен де таљ 
и де ца фо ку си ра ни на бе ли ни.

Овие та пе ти во дудл стил се 
ус пе шен умет нич ки про ект 
на цр та чот на стри по ви и илу-
стра тор Џон Бур ге ман.

чкр та ње за ве сел дом и за среќ ни де ца
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рекреациjа

О ва е иде а лен пер и од од го ди на-
та ко га мо же те да се дру жи те 
со при ја те ли те. По дол ги те и 

на пор ни ра бот ни де но ви и се којд нев-
ни те об вр ски, ако оста ну ва те до ма во 
пе ток на ве чер по ра ди ни ска та тем пе-
ра ту ра и не се ре кре и ра те во не ко ја од 
са ли те, пар ти ја кар ти со при ја те ли те е 
од лич на иде ја.

По за вр шу ва ње то на се меј ни те за дол же-
ни ја, друж ба та со најб ли ски те е по ве ќе 
од за дол жи тел на, а кар ти те се не што 
што ни ка ко не тре ба да се за о би ко ли.

Подготви | Бојан Момировски

Во овој пер и од од го ди на та се акту-
ел ни зим ски те го диш ни од мо ри или 
за ед нич ки те ви кен ди со при ја те ли те, 
па иде ал но е ве че ри те да се за вр шу ва-
ат со пар ти ја кар ти пред за па лен оган 
со ча ша ква ли тет но ви но.

Ма ке дон ци те се поз на ти по тоа што 
са ка ат ва ков тип за ба ва, од нос но 
ха зар дер ски игри. Че тво ри ца мо же 
да игра ат друш тве ни игри со кар ти, 
а нај по пу лар ни се анг ли ски от бриџ, 
таб ла нет во двој ки, бе љот и во по но во 
вре ме те ксас холд’ем по кер.

Партијакарти
соПријателите

Таб ла не тот е игра што мо же да се 
игра со двај ца игра чи, еден про тив 
друг, или во двој ки, два на два. Се 
игра со еден шпил кар ти, вкуп но 52, 
и без џо ке ри.

Оваа игра ба ра до бро пам те ње и од-
лич на ма те ма ти ка. Цел та на игра та е 
кој прв ќе со бе ре 101 по ен и со тоа 
ќе прос ла ви по бе да.

Се де лат по шест кар ти на се кој иг-
рач и на из ме нич но се фр ла ат кар ти, 
а цел та е про тив ни кот да не на пра ви 
збир или ако ве ќе има кар ти за збир, 
то гаш се со би ра ат од прет ход но 
фр ле ни те.

Во се кој слу чај, што и да се од бе ре 
да се игра во ед на та ква ве чер, не ма 
да се по гре ши. 

по ста ри те ге не ра ции со за до волс тво се се ќа ва ат 
на до бри те пар тии бриџ во кои че тво ри ца игра чи 
се за ба ву ва ат и раз го ва ра ат за раз лич ни те ми 
по ве ќе од два ча са.

бри џот е кла сич на игра со два шпи ла кар ти со 
че ти ри џо ке ри. Крај на та цел на игра та, ко ја има 
на ви сти на мно гу пра ви ла, е игра чот да се ос ло
бо ди од си те кар ти што ги има во ра це и со тоа 
да за пи ше одре де ни не га тив ни по е ни, до де ка 
оста на ти те до би ва ат бо до ви во за вис ност од 
тоа кој кол ку кар ти има во ра це те. по бед ни кот 
е тој што има нај мал ку по е ни по че ти ри круж ни 
си стем со че ти ри де ле ња.

ос нов но то пра ви ло е да се со бе рат 51 бод од 
кар ти те во ра ка за да се дој де до та ка на ре че
но то отво ра ње.
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З а ре чи си три ме се ци на 
по себ на сме тка на Аген-
ци ја та за мла ди и спорт 

од стра на на при ре ду ва чи те на 
игри на сре ќа би ле пре фр ле ни 
око лу 28 ми ли о ни де на ри. Тие 
средс тва се са мо пр ви от дел од 
по мо шта што ќе би де обез бе-
де на оваа го ди на за фе де ра ци-
и те, а од Аген ци ја та оче ку ва ат 
де ка крај на та су ма ќе до стиг не 
100 ми ли о ни де на ри.

Спорт ски те фе де ра ции ги поз-
дра ви ја овие мер ки, кои ве ќе 
вро ди ја со плод и им ја обез бе-
ди ја пр ва та фи нан си ска по мош 
ко ја ќе им по мог не во функ ци-
о ни ра ње то, ка ко и за актив но-
сти те и на ста пи те за ка жа ни 
за го ди на ва. Од од бој кар ска-
та фе де ра ци ја на Ма ке до ни ја 
истак наа де ка средс тва та ќе 
им би дат од по мош, а до да ва ат 
и де ка би би ло до бро од нив да 
има ат при до би вка и мла ди те 
ка те го рии.

500 ил ја ди за ме ѓу на род на та 
го диш на про гра ма - ве лат во 
Од бој кар ска та фе де ра ци ја за 
„Ре пуб ли ка“.

Во пр ва та рас пре дел ба 6,6 
ми ли о ни де на ри беа до де ле-
ни на Ра ко мет на та фе де ра ци ја 
на Ма ке до ни ја за по кри ва ње 
на тро шо ци те за на стап на се-
ни ор ска та ре пре зен та ци ја на 
СП во Фран ци ја, кое не о дам на 
за вр ши, ка ко и за ор га ни за ци ја 
на ква ли фи ка ци ски от тур нир 
за учес тво на СП за мла ди до 
21 го ди на во Ал жир, чиј што 
до ма ќин бе ше Скоп је. Кон кра-
јот на ја ну а ри беа рас пре де ле-
ни до пол ни тел ни 21,6 ми ли он 
де на ри на вкуп но 40 спорт ски 
фе де ра ции, кои на вре ме но и 
це лос но ги до ста ви ле го диш-
ни те про гра ми за ра бо та и ги 
ис пол ну ва ат ус ло ви те за ко ри-
сте ње на средс тва та.

Ме ѓу нив се нај де и Ка ја кар-
ска та фе де ра ци ја, ко ја до би 
по мош од 1,2 ми ли он де на ри.

- До не се ни те мер ки се не што 
што на ви сти на ќе му по мог не 
на до маш ни от спорт. аМС ги 
рас пре де лу ва средс тва та од 
игри те на сре ќа за одре де ни 
про е кти и на ста ни кои ние 
ка ко фе де ра ции ги ор га ни-
зи ра ме и ги на ве ду ва ме во 
про гра ма та. Во пр ва та рас-

пре дел ба ка ја кар ска та фе-
де ра ци ја до би 1,2 ми ли он 
де на ри кои ќе би дат упо-
тре бе ни за Европ ско то пр-
венс тво кое ќе се одр жи во 
Скоп је од  11 до 14 мај. Во 
те кот на го ди на та ќе има и 
но ви рас пре дел би, а во не ко-
ја од нив оче ку ва ме средс тва 
и за илин ден ски от ка ја кар-
ски сла лом. До кол ку лу ѓе то 
во спорт ски те фе де ра ции 
ги ко ри стат пра вил но, овие 
средс тва мо же да по мог нат 
за во ид ни на да се ос тва рат 
уште по до бри ре зул та ти - ве-
лат од Ка ја кар ска та фе де ра ци-
ја на Ма ке до ни ја.

И Та е квон до фе де ра ци ја та на 
Ма ке до ни ја до би дел од средс-
тва та, а ве лат де ка оваа исп ла-
та, ме ѓу дру го, ќе им по мог не 
за ор га ни за ци ја на тур ни рот 
Скоп је ОПЕН.

- аМС во пр ва та рас пре дел-
ба и до де ли 730.000 де на ри 
на Ма ке дон ска та та е квон до 
фе де ра ци ја. Тие средс тва се 
на мен ски, а ние ги ис пра тив-
ме при о ри тет ни те на ста ни до 
аген ци ја та, ка де што стру чен 
тим про це ну ва ше кои ќе би-
дат фи нан си ра ни. До де ле ни-
те средс тва во нај го ле ма ме ра 
се за нат пре ва ру ва ња од нај-
ви сок ранг, а тоа се г1 тур ни-

ри те и европ ски те пр венс тва, 
од кои ед но е до 21 го ди на и 
ќе се одр жи во Бу га ри ја и ед но 
ју ни ор ско кое ќе се одр жи во 
ки пар. исто та ка, по мог нат е и 
на ши от единс твен ме ѓу на ро-
ден та е квон до тур нир - Скоп-
је ОПЕН, на кој оваа го ди на 
оче ку ва ме 500 нат пре ва ру-
ва чи од по ве ќе од 12 зем ји. 
Тур ни рот е ве ќе за ка жан и ќе 
би де ор га ни зи ран на 26 март 
во СРц „ка ле“. Средс тва та ќе 
би дат иско ри сте ни за оваа го-
ди на да до не се ме што по ве ќе 
ме да ли од елит ни нат пре ва-
ру ва ња за тоа што мис лам 
де ка има ме ре ал ни  шан си, а 
впро чем тоа е и глав на та цел 
на на ша та фе де ра ци ја - ве ли 
Бор че Ко стов ски, пре тсе да тел 
на Та е квон до фе де ра ци ја та на 
Ма ке до ни ја.

Ди ре кто рот на Аген ци ја та за 
мла ди и спорт, Мар јан Спа се-
ски,  за „Ре пуб ли ка“ истак на 
де ка оваа обез бе де на по мош 
мо же да на пра ви ре во лу ци ја 
во до маш ни от спорт.

- Бу џе тот на аген ци ја та е 
зна чи тел но зго ле мен и тоа 
од ста бил ни из во ри, од што 
ди ре ктен бе не фит ќе има ат 
спорт ски те фе де ра ции, а со 
тоа и це ло куп ни от спорт ски 
си стем. Во пр ва та рас пре дел-

Подготви | Горан Зивчевски

уште на по че то кот на оваа го ди на ма ке дон ски те спорт ски фе де ра ции 
поч наа да ги чув ству ва ат при до би вки те од но ви те мер ки на ме не ти за 
под др шка на спор тот кои вла да та ги нај а ви во сеп тем ври 2016 го ди на. 
ед на од по вол но сти те бе ше ди рект но то фи нан си ра ње на спорт ски те 
фе де ра ции пре ку три те про цен ти кои за нив од сво ја та до би вка на 
ме сеч но ни во ќе ги изд во ју ва ат при ре ду ва чи те на игри на сре ќа

- Мер ки те се за поз дра ву ва ње 
и на ви сти на e до бро што се га 
аМС ќе има по ве ќе средс тва 
за да ги рас пре де ли по фе де-
ра ци и те. кон крет но, пр ва та 
по мош што ја до би Од бој кар-
ска та фе де ра ци ја е 800.000 
де на ри, кои иа ко не ма да ги 
по кри јат си те тро шо ци, ќе 
нај дат сво ја на ме на. Се на-
де ва ме де ка ќе би де ме пре-
поз на е ни ка ко тим ски спорт 
би деј ќи средс тва та се не оп-
ход ни, а пос лед ни те не кол ку 
го ди ни бе ле жи ме и од лич ни 
ре зул та ти во цЕВ европ ска-
та од бој кар ска ли га. Бит но е 
дел од по мо шта да би де на-
ме не та и за мла дин ски те ка-
те го рии, во кои е не оп ход но 
да се ин ве сти ра. кон крет но, 
пр ви те средс тва од 800 ил ја-
ди де на ри ќе би дат на ме не ти 
за тро шо ци те што ги има ме 
се ко ја го ди на, по точ но 300 
ил ја ди за функ ци о ни ра ње 
на до маш ни те пр венс тва и 

ба до пол ни тел но се под др жа-
ни Ра ко мет на та фе де ра ци ја 
со но ви 1,2 ми ли он де на ри, 
ко шар кар ска та фе де ра ци ја 
со 1,8 ми ли он де на ри, Од-
бој кар ска та фе де ра ци ја со 
800.000 де на ри, ка ја кар ска та 
фе де ра ци ја со 1,2 ми ли он де-
на ри, Те ни ска та фе де ра ци ја 
со 760.000 де на ри, Та е квон-
до фе де ра ци ја та со 740.000 
де на ри, ка ра те фе де ра ци ја та 
со 1,4 ми ли он де на ри, авто мо-
би ли стич ка та фе де ра ци ја за 
на ста пот на игор Сте фа нов-
ски-иџе на ЕТцц шам пи о на-
тот со 2,5 ми ли о ни де на ри, 
Фе де ра ци ја та на учи ли штен 
спорт на Ма ке до ни ја со 2 ми-
ли о ни де на ри и оста на ти те 
три е се ти на фе де ра ции со со-
од вет ни средс тва. До кра јот 
на го ди на ва ќе има уште не-
кол ку ва кви исп ла ти, кои ќе 
им по мог нат на до маш ни те 
фе де ра ции - истак на за „Ре-
пуб ли ка“ ди ре кто рот на АМС, 
Мар јан Спа се ски.

По крај овие средс тва, спорт ски-
те фе де ра ции што ап ли ци ра-
ле на ог ла сот на АМС ќе би дат 
фи нан си ра ни и со ре дов ни те 
средс тва пре ку Про гра ма та за 
раз вој на спорт и мла ди и Про-
гра ма та за под др шка на на ци-
о нал ни те спорт ски фе де ра ции 
за про е кти за уна пре ду ва ње на 
спор тот во Ма ке до ни ја. 

СпОРТ

Пр ва та фи нан си ска ин јек ци ја стиг на до спорт ски те фе де ра ции
На Ја ВЕ Ни ТЕ МЕР ки За ПОД ДРШ ка На СПОР ТОТ ПОч Наа Да ВРО ДУ Ва аТ СО ПлОД
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�  10 февруари 1927 година
 еден од најзначајните сликари 

кои ѝ припаѓаат на македон-
ската модерна уметност, Петар 
мазев, е роден во Кавадарци, а 
починал на 13 март 1993 година 
во скопје. тој е иницијатор за 
формирањето на Факултетот за 
ликовна уметност во скопје. 

�  11 февруари  660 г. пр. н. е.
 Царот Џиму ја основал Јапонија, 

па овој ден се прославува како 
Ден на државноста на Јапонија.

� 11 февруари 1929 година
 со потпишувањето на Латеран-

скиот договор меѓу папата Пие 
единаесетти и Италија, основа-
на е ватиканската држава - „Чита 
дел ватикано“.

�  13 февруари 1947 година
 во скопје е основано Друштвото 

на писателите на македонија. ос-
новачи биле: Блаже Конески (прв 
претседател), Димитар митрев, 
славко Јаневски, Ацо Шопов, 
владо малески, Ристо Крле, ва-
сил Иљоски и Иван точко.

�  13 февруари 1893 година
 во софија на 76 години почи-

нал Ѓорѓија Пулевски, писател 
на кратки дела, лексикограф, 
историчар и воен водач. Пулев-
ски е автор на првата печатена 
македонска граматика и автор 
на еден од првите речници на 
македонски јазик. Роден е во 
селото Галичник, а од печал-
бар-ѕидар во Романија до поче-
токот на 60-тите години на 20 век 
учествувал во ослободителни 
војни и востанија. Како дел од 
активноста на Пулевски среде 
македонската емиграција во 
софија е и формирањето на 
словеномакедонската литера-
турна дружина во 1888 година, 
под негово претседателство.

�  15 февруари 1839 година
 во велес е роден Рајко Жинзи-

фов (Ксенофон Ѕинѕиф), пре-
родбеник од влашко потекло, 
публицист, преведувач и со-
бирач на народно творештво. 
Роден во велес во влашко-гр-
команско семејство по потекло 
од москополе (јужна Албанија), 
а доселено во велес од Битола.

ВремеПлоВ

д В О г л е д

СЈО ГО ПРЕЗЕМА СЛУчАЈОТ „КЕНЕДИ“

Специјалното јавно обвинител-
ство од американската разуз-
навачка агенција ЦИА ја поба-

рала документацијата за убиството 
на американскиот претседател Џон 
Кенеди. Според Јанева, СЈО има ос-
новано сомнение дека убиецот Ли 
Харви Освалд имал членска книшка 
од ВМРО.

Според информациите во медиумите 
во Америка, Јанева застанала пред 
вратата на авионот што слетал на ае-
родромот во Вирџинија и свикала „от-
вори, отвори“. Потоа се упатила кон 
излезот од аеродромот каде што на 
вратата на фотоќелија, исто така, ѝ за-
поведала да се отвори при што таа се 
отворила и Јанева свикала прес-кон-
ференција за да посведочат сите за 
големото чудо, моќ и авторитет што 
ги демонстрирала во Америка.

„Отвори, отвори“ му било наредено 
и на таксистот, кој чекал патници на 
аеродромот, еднаш за вратата за да 
влезе големата обвинителка, а еднаш 
за багажот во кој Јанева го сместила 
празниот куфер во кој планира да ги 
понесе документите што ќе ги земе 
од ЦИА.

Пред влезот на ЦИА, Јанева даде уште 
една кратка изјава:

� Дојдов тука, значи, во америка 
во, значи, циа за да ги видиме и 

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

вниманието на одредени појави во 
општеството. Секоја сличност со вистинските 

луѓе и институции е случајна.

земеме доказите што ќе ни ги да-
дат бидејќи значи врз основа на 
тоа што го чувме во разговорите, 
значи, се сомневаме дека ВМРО го 
убиле кенеди, значи, и тоа треба 
да се дознае - рече Јанева. 

� Во еден од разговорите што баш 
вчера ги добивме од таен извор се 
слуша како зборуваат двајца функ-
ционери на ВМРО и му вели значи 
едниот на другиот... или не... не, 
не, му вели другиот на овој едни-
от дека, значи, оваа специјалкава, 
значи ,која сум јас, уствари, му вели 
на едниот дека таа, значи, јас, зна-
чи, за сè сум ги обвинувала ВМРО 
и дека ќе излезе дека тие го оте-
пале и кенеди, значиии... и ете ме 
врз основ на тоа тука да истражам 
што се уствари случило бидејќи 
во тајните разговори има докази 
за тоа, ете ви ги кажав, само да го 
потврдиме тоа - додаде.

Таа изјави дека се надева на бомбар-
дирање на седиштето на ВМРО и на 
поделба на Македонија за казна и за 
инат на ВМРО, ако се докаже дека 
ВМРО го убиле Кенеди.

� Значи нашата цел е тука да ви-
диме дали, значи, ли харви Ос-
валд имал книшка од ВМРО, дали 
плаќал редовно членарина, од-
носно да докажеме дека ВМРО го 
убиле кенеди, пошто иначе значи 

кој друг би можел да го убие ако не 
ВМРО? - реторички прашува Јанева.

� ако се докаже дека Освалд е 
вмровец, а тоа може да се докаже 
и без да ја најдеме членската по-
што можда не ја носел со себе кога 
пукал, значи, очекувам америка 
да ја бомбардира Македонија, од-
носно не Македонија туку ВМРО, 
значи, а мене и Заев да нѐ круниса 
во фараони како клеопатра и це-
зар бидејќи ја откривме вистината. 
како ќе докажеме? Видете... ВМРО 
го отепа ли кралот александар ка-
раџорџевиќ? го отепааа. Епа? Мора 
да се тие, нема кој друг“.

На прашањето кој сѐ уште прислушу-
ва, бидејќи добила нови разговори од 
власта, Катица рече: 

� Епа сеа сигурно власта прислу-
шува, самата себе се слуша можда 
за да не забораве, значи, што си 
зборат, од кај да знам“.

Не сакаше да го открие свиркачот 
што ѝ ги дал новите материјали би-
дејќи ќе ѝ се налутеле италијанскиот 
амбасадор и Верушевски. �
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https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%8F%D0%B8%D0%BC%D1%83&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%98%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%88%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%BE_%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%BB%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D1%99%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D1%99%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/1888
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0


За пан диш па нот ви е по треб но:

# 5 јај ца

# 5 го ле ми ла жи ци ше ќер

# 5 го ле ми ла жи ци браш но

# 2 ма ли ла жич ки ек стракт  
од ва ни ла

# 1 го ле ма ла жи ца ка као

За фи лот ви е по треб но:

# 4 јај ца

# 10 го ле ми ла жи ци ше ќер

# 400 гр крем-си ре ње

# мал ку сол

# еден ли кер од ир ски крем или 
до за ир ско ви ски

# мал ку мед за пре мач ку ва ње

# Од де ле те ги жолч ки те од 
бел ки те и во бел ки те до дај-
те 5 ла жи ци ше ќер. Бел ки те 
цвр сто из ма те те ги, жолч ки-
те до да вај те ги ед на по ед на, 
а по тоа до дај те ги про се а но-
то браш но, ка ка о то и ек стра-
ктот од ва ни ла.

# Рер на та за греј те ја на 200 
сте пе ни, но пе че те 13 ми-
ну ти на тем пе ра ту ра од 170 
сте пе ни. Отка ко ќе се ис пе-
че пан диш па нот, иск лу че те 
ја рер на та и оста ве те го 3-4 
ми ну ти во за тво ре на рер на. 
Не за бо ра вај те де ка не тре-
ба да ја отво ра те рер на та 
до де ка се пе че пан диш па-
нот. Ис пе че ни от пан диш-
пан, по криј те го со мо кра 

чи ста кр па и за мо тај те го во 
са ка на та фор ма.

# Из ма те те ги бел ки те во 
цврст снег за ед но со 6 ла-
жи ци ше ќер. До дај те го 
крем- си ре ње то, мал ку сол и 
оста на ти те 4 ла жи ци ше ќер. 
До дај те ед на до за ир ско ви-
ски или ли кер од ир ски крем. 
Ори ги нал ни от ре цепт е со 
ир ски крем. Ма те те сѐ до де ка 
не до би е те хо мо ге на сме са.

# Од мо тај те го пан диш па нот, 
пре мач кај те го со мед, па со 
ир ски крем и за мо тај те го 
во ро лат.

# Ро ла тот тре ба да от стои во 
фри жи дер око лу два ча са 
или во за мрз ну вач. 

# Сер ви рај те по ва ша жел ба.

ПОДгОтОВКа: 
СОСтОJКИ:

СО ВЕт:   За да се до бие воз ду ше сто те сто, важ но е да се ма тат  
од дел но бел ки те, од дел но жолч ки те и браш но то да се про сее  
пре ку се ал ка

Ир ски ро лат
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