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ВоВед

Заев си игра со судбината  
на Македонците

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

Во тајното ПИсмо е ПРеДаВстВото

Епи зо да та на ре че на „СДСМ 
фор ми ра вла да“ по ле ка се 
пре тво ра во на пор на тур

ска се ри ја. Цир ку сан тот Зо ран 
За ев, кој пред две го ди ни нај
а ви де ка со „бом би те“ што ги 
по се ду ва ќе ја ур нел вла да та 
на Гру ев ски за три де на, се га 
по ра ча де ка за два де на ќе обез
бе ди под др шка од ал бан ски те 
пар тии за да фор ми ра вла да. Не 
знам по ко ја еди ни ца ме ра го 
опре де лу ва вре ме то За ев, да ли 
по не го ви те оми ле ни „ли три во 
се кун да“ или „во ме три куб ни 
на час“, но не што дру го ми се 
гле да мно гу по за гри жу вач ко 
 не го ва та на ви ка да тре се од 
ра кав ро ко ви и да да ва лаж ни 
из ја ви и ве ту ва ња е на мет на
та ка ко пар ти ска стра те ги ја на 
СДСМ. Уште по страш но е тоа 
што оваа пар ти ја во мо мен тот 
во ра ко водс тво то има гру па бе
скич ме ни па то ло шки лаж гов ци 
кои за ед но со нив ни те над во
реш ни при ја те ли во бор ба та 
за за о би ко лу ва ње на вол ја та 
на гра ѓа ни те ме сто да го за прат 
лу ди ло то на нив ни от ли дер, 
тие нај др ско ги ма ни пу ли ра ат 
и Ма ке дон ци те и Ал бан ци те на 
ште та за др жа ва та и на на ци о
нал ни те ин те ре си. 

Тај ни от па кет на За ев, во кој е со
др жа на по ну да та за фор ми ра ње 
вла да, ис пра тен до ДУИ по кој 
знае кој пат, јас но по ка жу ва де ка 
овој чо век не знае ни што дру го 

освен да ла же и да се коц ка на 
ту ѓа сме тка. Не кој ќе ре че – ама 
сѐ уште не се знае што со др жи 
па ке тот! Да, точ но, но и по крај 
тоа што сѐ уште не зна е ме што 
со др жат тие 72 стра ни ци (ако е 
точ на ин фор ма ци ја та об ја ве на 
во ме ди у ми те), врз ос но ва на тоа 
што до се га (не) бе ше јав но со
оп ште но, мо же ме да зак лу чи ме 
де ка За ев си да ва за пра во САМ 
во име на це ли от ма ке дон ски 
на род да до не су ва од лу ка за при
фа ќа ње пла тфор ма ко ја го до ве
ду ва во опас ност оп ста но кот на 
др жа ва та и на ма ке дон ски от на
род! Не за вис но од тоа да ли За ев 
це лос но или де лум но ја при фа
тил пла тфор ма та на Ал бан ци те, 
без раз ли ка да ли со ед на или со 
две ра це пот пи шал офи ци ја ли
зи ра ње на ал бан ски от ја зик, врз 
ос но ва на из ја ви те на не го ви те 
со пар тиј ци и ко а ли ци ски парт
не ри, мо же да се зак лу чи де ка 
овој чо век без ни чи ја кон сул та

ци ја до нел од лу ка ко ја мо же да 
на не се не сог лед ли ви пос ле ди ци 
по це ла та др жа ва. Да ли во тоа 
бил при ну ден од ча до ри те или 
не, во оп што не е важ но. Тој е лич
но ста ко ја еден ден ќе мо ра да 
од го ва ра за пре дав ство.

А, пре дав ство то на За ев бе ше 
оче ку ва но од 455.000 ма ке дон
ски гра ѓа ни кои на вре ме ја со
ста ви ја сли ка та од сце на ри о то 
на ча до рот. За жал, има ше уште 
350.000 Ма ке дон ци што ве ру
ваа де ка За ев, и по крај си те не
го ви цир ку сант ски по те зи, има 
ка па ци тет да им до не се про ме
ни. Кол ку по вид ли ви ста ну ва ат 
про ме ни те, тол ку под др жу ва
чи те на За ев ста ну ва ат по ра
зо ча ра ни. И со пра во. 

Ди ле ма та е са мо да ли овие Ма
ке дон ци се га ќе из ле зат на ули ца 
и глас но ќе по ба ра ат од го вор
ност од чо ве кот ко му му да доа 

до вер ба или са мо ќе ги по кри јат 
ли ца та во знак на срам ка ко што 
сто ри ја во 2004 го ди на, а це на та 
ќе ја пла ти ме за ед но си те Ма ке
дон ци, она ка брат ски? 

Со ог лед на тоа де ка ор га ни за
то ри на улич ни те де мон стра ции 
беа Со ро со ви те ор га ни за ции и 
пла те ни ци, не оче ку вам де ка 
исти те ќе из ле зат на ули ца да 
про те сти ра ат и да фр ла ат со 
кон до ми во бо ја врз згра да та на 
СДСМ. То чен од го вор на ова пра
ша ње мо же да се до бие са мо со 
но ви из бо ри. То гаш, ќе ви ди ме 
кол ку од овие 350.000 Ма ке дон
ци ќе го под др жат кон цеп тот за 
„нов жи вот“ на „спа си те лот“ во 
иста фор ма и об лик ка ко што му 
бе ше ис пра тен на Али Ах ме ти во 
Ма ла Ре чи ца. Ако во та кви окол
но сти За ев освои мно зинс тво, 
то гаш мо же да ка же ме де ка има 
ле ги ти ми тет да ну ди це лос на 
дво ја зич ност, про ме на на име, 
зна ме, хим на, да до го ва ра ос ло
бо ду ва ње об ви не ти те ро ри сти, 
да ну ди фе де ра ли за ции и ме ну

ва ње на Уста вот... Сѐ до то гаш 
За ев са мо си пра ви ба јрам на па
ме тот де ка има моќ да пре го ва ра 
за на ци о нал ни те ин те ре си на 
ма ке дон ски от на род.

А, де ка црп на ти от од ле пил од 
ре ал но ста по твр ду ва не са мо го
ле ми от ре волт за не го ви те по
стап ки кај гла сач ко то те ло на 
СДСМ, ту ку и во са мо то членс тво 
и ме ѓу ко а ли ци о ни те парт не ри. 
Сѐ по го лем број под др жу ва чи 
на опо зи ци ја та ба ра ат од За ев 
да пре ста не со мат ни те игри и 
јав но го пре ду пре ду ва ат да не 
ни по мис лу ва да ја при фа ти ал
бан ска та пла тфор ма. 

До де ка јав но ста се пра шу ва кој 
му да ва пра во на За ев да глу ми 
бог и да ре ша ва за суд би на та на 
Ма ке дон ци те, за име то, ја зи кот, 
зна ме то, хим на та... Со ро со ви
те пла те ни ци се ис ме ва ат со 
ини ци ја ти ва та за ма ке дон ска 
пла тфор ма чи ја што цел би би
ла за шти та на ма ке дон ски те 
на ци о нал ни ин те ре си! Всуш

ност, за тоа и се пла те ни од нив
ни от газ да Џорџ. До ла ри те би 
сек на ле за миг ако кој би ло од 
нив се дрз не да за ста не во од
бра на на на ро дот и на ци ја та, 
нас про ти кон цеп тот на „отво
ре но оп штес тво“ кое про па ги ра 
обез ли че ни др жа ви со ма ри о
нет ски вла ди кон тро ли ра ни од 
„бо гот“ Со рос. 

Се пак, Со рос ги не ма тие па ри, а 
не го ви те ме ди у ми ја не ма ат таа 
моќ да го амор ти зи ра ат гне вот 
на Ма ке дон ци те кон Зо ран За ев 
и не го ва та пре дав нич ка тај фа. 
Тој е све сен де ка за да ја со ста
ви тол ку по са ку ва на та вла да, 
ќе мо ра јав но да приз нае де ка 
из ма мил 350.000 Ма ке дон ци. 
Од го во рот се крие во пис мо то 
во кое го мо ли Ах ме ти да му 
ги да де по треб ни те пот пи си за 
ман дат. Ко га јав но ста ќе доз нае 
кол ку те шко пре дав ство из вр
шил, след но то пра ша ње ќе би де 
кол ку вре ме ќе му би де по треб
но на на ро дот да му ја ис по ра ча 
каз на та! �   



Д ва ме се ца За ев и вр ху шка та 
ка ко зми ја но зе те го кри е ја 
ста вот за ал бан ска та пла

тфор ма. Очиг лед но, кри ен ка та не 
би ла за луд на. Си те на се ту ваа де ка 
има и зо што, но тоа што по ле ка из
ле гу ва на ви де ли на ги над ми ну ва 
и оче ку ва ња та на ал ба но фи ли те 
во СДСМ.  Ве ро јат но, Му хи, Ка са пи 
и Аде ми пад на ле во „не свест“ од 
сре ќа. Па и тие не оче ку ва ле ва кво 
ал ба но љу бие од мур тин ски от спа
си тел, а и ни кој од не до вет ни те не 
ја сфа ќа ше се ри оз но прог но за та 

де ка ќе ја про да де и сопс тве на та 
мај ка за да дој де на власт. И би 
прог но за та. За жал на мно гу ми
на. Најм но гу на Ма ке дон ци те и на 
Ма ке до ни ја. Ос но ва ни да ти би ле 
прет по ста вки те на поз на ва чи те и 
на „ку ри ри те“ де ка За ев, фа тен во 
пу чи стич ки от тес нец, ќе да де сѐ за 
да из ле зе од кал та што му стиг ну
ва ла до уши до кол ку не го ос тва ри 
ве те но то на „ча до рот“. Та ка и из
ле зе. Ли кот што ја овоз мо жи оваа 
глу пост со пла тфор ма та, се га са мо 
ја про дол жи. Не го ви се по че то кот 
и кра јот. Али, Би лал и Зи ја дин беа 
са мо про дол жу ва чи на не го во то 

де ло, а Зо ран ги има си те зас лу ги 
пред и по тоа.

Та ка, по не дел нич ки, кол ку за да му 
трг не не де ла та не ли, За ев пот пи ша 
ка пи ту ла ци ја на Ма ке до ни ја и на се
то тоа што ја оз на чу ва, кра си и пра ви 
по и на ква од дру ги те др жа ви. Име, 
ја зик, хим на... Фер, па чо ве кот тол ку 
глас но и јас но на де се ти ци на ста пи, 
јав но ја пре ду пре ду ва ше ма ке дон
ска та јав ност што ни сле ду ва. Ар но 
ама, дел од не по мир ли ви те гра ѓа ни 
со вла де е ње то на „кри ми нал ци те, 
ло ши те и не пис ме ни те“ „фа кти“со 
кои им ја на пол ни ја гла ва та „про
фе си о нал ни те“ ме ди у ми со Со ро сов 
предз нак на бан кар ско то кон то, не 
по ве ру ваа, ду ри ни на збо ро ви те ка
жа ни лич но од не го. Мо же би за тоа 
што ми лу ва да збо ру ва за се бе во 
тре то ли це ед ни на, па си по мис ли
ле де ка Зо ран За ев збо ру ва за не кој 
друг Зо ран За ев? Ко ин ци ден ци ја со 
исто и ме но ста, Ма ке до ни ја е ма ла 
зем ја, Зо ран че сто име. Те шко...

За ев со две ра це  
пот пи ша ка пи ту ла ци ја 
на Ма ке до ни ја

За е ва та пис ме на ка пи ту ла ци ја ис пра те на до ДУИ е са мо не го ва. Со неа не ма да се 
сог ла си мно зинс тво то во др жа ва та, за луд ни се и лаж ни те ан ке ти на „Тел ма“, кои 
тре ба ше да му да дат ве тер во едра та на не до вет ни от ли дер. Ви сти на та е по и на ква. 
Ду ри и да до бие пре од на оцен ка за пис ме на та за да ча од на став ни кот Ах ме ти (кој 
со се ма слу чај но е пе да гог по про фе си ја, не ли), уче ни кот За ев за да по ло жи и да 
по ми не „на пра во“ има уште мно гу, мно гу ра бо ти да на у чи за сопс тве ни от на род и 
др жа ва. Мал ку исто ри ја не е ло шо за ни ко го...

Пишува | Љупчо Цветановски

СО ЛАЖГОТО, САМО НАПИСМЕНО анализа
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По измамата - следува 
срам или револт кај 
измамените?
И та ка „из ма ме ни те“ си гол таа 
без да изџ ва ка ат, ла мен ти ра за 
„ре жи мот“, меч та е ја за из мис ле на 
„сло бо да“, го слу шаа са мо де ман
ти рач ки от ли дер ка ко про па ги
ра дво ја зич ност и ја бен ди су ва 
швај цар ска та фе де ра ли за ци ја, 
го пре скок ну ваа гр до то во со ста
ве но то од не го и си со ну ваа ка ко 
тој ќе дој де на власт и ќе им ја 
ис пра ви „не прав да та“. А таа да 
ти би ла од нај раз лич на при ро
да и да ти со бра ла на еден куп 
нај раз но бој ни не за до вол ни ци, 
ша ре ни по мно гу ос но ви. Кој ти 
не мал сре ќа во бра кот, друг не го 
би ва ло в кре вет,трет да ти бил 
ин те ле кту ал но не ре а ли зи ран, а 
имал тол ку го лем ка па ци тет во 
се бе што ни кој не го пре поз на вал, 
на че тврт вмро вец шеф му се по
го дил, на пе ти от му пре чел со се
дот и не го ва та уба ва ку ќа итн. И 
ни кој од нив ни „под раз но“ да не 
ти ве ру вал де ка мо же да се нај де 
чо век, Ма ке до нец, ба рем та ка се 
дек ла ри рал во па со шот, кој ќе 
ти сме ни име, хим на, ја зик и сѐ 
што сле ду ва. А исти от тој, бар за 
дво ја зич ност и фе де ра ли за ци
ја, да си меч та ел јав но и со ед на 
при друж на цел  да им „вле зе“ под 
ко жа на Ал бан ци те, за тоа што 
друг спас не ма ло. Ни ту дру ги по
дат ли ви гла са чи. Па Зо ран им се 
дод во рил на Ал бан ци те, кои во 

не го го пре поз на ле по бра ти мот 
Агим (Зо ран и Агим има ат исто 
оно ма стич ко зна че ње ка ко ими ња 
и оз на чу ва ат ра ѓа ње на де нот). Но 
и тие, ка ко и Ма ке дон чи ња та, да 
не ти пре поз на ле де ка зад не го
ва та по ну да за „ри до ви и до ли ни“ 
се крие на суш на по тре ба за власт. 
Спас. Од дру га стра на, за нив и 
де лум но оправ да но. Па ним, за 
раз ли ка од пр ви те, им по ну дил и 
не што што по тај но си го по са ку
ва ле, иа ко ре ал но не им тре ба ло. 
Кол ку и да ви изг ле да не до ве тен, 
овој чо век из ла жа до бра „број ка“ 
од при пад ни ци на две на ции. Ај де 
што ги над му дри Ма ке дон ци те, но 
ги пре ла жа и Ал бан ци те, убе ду вај
ќи ги де ка не им тре ба по до бар 
жи вот, ту ку тол ку не по треб ни те 
на ци о на ли стич ки дре бу лии.

Да, чо ве кот, очиг лед но, тре ба да 
вле зе во исто ри ја та и во ан то ло
ги ја та на нај го ле ми те свет ски 
из мам ни ци, зна е те, тие од ти пот 
на Че хот Ви ктор Лу стиг, кој ја 
про да де Ај фе ло ва та ку ла во Па
риз, или Ар тур Фер гу сон, кој на 
за ин те ре си ра ни те ту ри сти им ги 
про да ва ше спо ме ни ци те во Лон
дон. Зна е те, и нив ги спо ју ва ед на 
ни шка. Нај го лем дел од из ма ме
ни те не ги ни при ја ви ле из ма ми
те. Од пу сти срам. Којз нае ка ко 
ќе ре а ги ра ат на ши те из ма ме ни 
че да ма ке дон ски на За е ви те на
ци о налпро даж ни „мај сто рии“. 
Со срам или ре волт, оста ну ва да 
ви ди ме.

Како зборуваше Заев,  
т.е. како лажеше
„На ши от Устав е ли бе ра лен и европ-
ски по пра ша ња та на ја зи ци те. Тоа 
е та ка. И та ка ќе оста не. На мет ну ва-
ње то на тоа што ре ал но не по стои 
го пра ват тие што не ма ат ни ка ква 
по ну да за гра ѓа ни те и тие што се 
пла шат од сло бод но иска жа ни от 
збор“. Та ка го во ре ше За ев. Ова се не
го ви те збо ро ви иска жа ни на пр ви от 
ми тинг во При леп. Со нив поч на дол
го то и, за жал, ус пеш но прав да ње и 
убе ду ва ње де ка ВМРОДПМНЕ ла же 
за Берн и за не го ва та жел ба со дво
ја зич но ста да ги на ма ми Ал бан ци те. 
Абе ка ква дво ја зич ност, се мај та пеа 
не го ви те пу ле ни, Гру ев ски не зна ел за 
што да го фа ти За ев, па му из мис лил 
нов скан дал.

Ка ко во При леп, ка ко и на сто ти ци 
дру ги ме ста низ др жа ва та, тој лич но и 
не го ви те во кам па ња та ги ла жеа и убе
ду ваа Ма ке дон ци те де ка тој За ев пред 
нив не е исти от тој За ев од ТВекра ни
те, кој јас но збо ру ва за ал ба но фи ли ја 
, дво ја зич ност и за фе де ра ли за ци ја. И 
та ка, ма ѓепс ни кот За ев, пот по мог нат 
од вол шепс тво то на „ча до рот“ или, по
до бро ка жа но, од илу зи ја та соз да де на 
од Со ро со ви те ме ди у ми, ус пе а ја да из
ма ми и за ве де го лем дел од гра ѓа ни те.

Дел од нив и де нес, не по мир ли во свес
ни де ка се пре ла жа ни и из ма ме ни, та ка 
ина ет чи ски, сѐ уште не са ка ат да приз
на ат де ка згре ши ле, па ве лат: „Па што 
дво ја зич ност, го ле ма ра бо та, де нес
утре ќе дој де! По до бро се га откол ку 
утре де, ту,ту, го ле ма ра бо та!“ И си се 
„пер ат“ пред се бе и дру ги те, са мо за да 
ја оправ да ат сво ја та до вер ба во без о
браз ни кот што ги пре не се жед ни пре
ку во да или глу ви и сле пи пре ку Берн.

Да, бол но то бу де ње на из ма ме ни те 
што ту ку сле ду ва. Ве ро јат но по на ви
ка, се га не са ка ат да им по ве ру ва ат 
ни ту на ал бан ски те ме ди у ми, ка ко 
„Топ че нел“, кои пр ви пре не соа де ка 
За ев во сво е то пи са ние му га ран ти ра 
на Ах ме ти за кон со кој ќе се ре а ли зи
ра дво ја зич но ста во Ма ке до ни ја. Но 
не са мо тоа, збо ру ва ме за фер ман од 
це ли 72 стра ни ци. До вол но про стор 
за уште мно гу га ран ции за ис пол
ну ва ње во це лост на без о браз на та 
пла тфор ма, чиј што ро до на чал ник е 
ток му За ев.

Ама, по пу сто ин фор ма ци ја та. Ако не 
е на плат ни от спи сок на Со рос, то гаш 
ни ту „Топ че нел“ не е ме ро да вен за на
шин ци те со ша ре на про ми ни ен ци ја. 
Ве ро јат но, и „Топ че нел“ е ку рир ски 
на стро ен, исто ка ко  „ Хил“, „Гар ди јан“, 
„Неш нел рив ју“, „Билд“ и ред дру ги, 
кои пи шу ваа и ка жу ваа ло шо (т.е. ре
ал но) за За ев и за СДСМ. Крад ци...

Македонците гласаа за 
албанизација на државата?
Еден по еден, со ли ден дел од ре ал ни те, 
на ив ни и из ма ме ни че да со бра си ла и 
си ја приз на гре шка та во ло ша та про
це на. Та ка, се из на чи тав ме за доц не ти 
све дош тва за тоа де ка не са ка ле та ква 
др жа ва, не гла са ле за та ква Ма ке до ни
ја, не да ле глас за ал ба ни за ци ја, си ја 
са ка ле та тко ви на та... Ре ди ци и ре ди ци 
поп ла ки за из не на де но ста од ли де рот 
на СДСМ. Не ба ре, из ви си тол ка ва до
вер ба во За ев. Да де на од ин те ле кту
ал ци, но ви на ри, про фе со ри,  па ду ри 
и со пар тиј ци. Да, ре ал но то пра ша ње е 
што со тие 350 ил ја ди Ма ке дон ци што 
го да доа сво јот глас за За ев? Гла саа ли 
и тие за ал бан ска та пла тфор ма? То гаш 
таа не ни по сто е ше, ос но во по лож ник 
е За ев, а ток му нив ни от глас ги до ве де 

ра бо та та и др жа ва та до ова де
ре џе. И се га? „Шу прај ме“ се га, 
че да пре ла жа ни. Вра ќа ње не ма, 
ба рем до но ви из бо ри. Се „отво
ри ја“ и дру ги те не за до вол ни ци, 
веч ни, ама се га од За ев. Ме ѓу нив 
и Со фи ја Ку нов ска, ко ја по ста ви 
на град но пра ша ње, кол ку ми на 
од СДСМ зна е ле што има во па кет
че то ис пра те но во Ма ла Ре чи ца? 
Не за до вол на од иск лу чен ста од 
кан ди дат ски те ли сти, јав но си 
пра ша: Во сог лас ност со ви со-
ки те стан дар ди за де мо кра ти ја, 
кол ку ми на во СДСМ зна ат што 
има во па кет че то до Ма ла Ре-
чи ца? Де мо кра ти ја та е моќ на 
убе ду ва ње на ина ку мис леч ки те 
во ис прав но ста на сопс тве ни те 
идеи.  Во спро тив но, се до би ва 
#НаТаткоИмПартијата. Во СДСМ 
има пре ка ле ни бор ци, а не не-
при ја те ли на со ци јал де мо кра-
ти ја та и на та тко ви на та.

Оста ну ва да ги ви ди ме не ко гаш 
на ја ве и тие пре ка ле ни бор ци во 
СДСМ, кои си ја са ка ле та тко ви
на та. Та ка ба рем твр ди из бр ка
на та пре ка ле на со ци јал де мо кра
тка, ко ја не за бо ра ви да ста ви 
ко му ни стич ки „плу кач ки“ шмек 
на неј зи на та твор ба та и да до об
јас ни де ка ова не би ло до стап но 
за спо де лу ва ње од „ку рир ски те“ 
ме ди у ми.

На град но пра ша ње и до Ку нов
ска: Кол ку „про фе си о нал ни“ 
ме ди у ми го пре не соа тво јот 
ко мен тар? Нај дов ме вре ме и 
про ве рив ме. Ни ту еден „про фе
си о на лец“, Со фи ја, не те пре не се. 
Де ка се мно гу про фе си о нал ни, 
не ли, во ши ре ње то на илу зи и те 
и во из вр ту ва ња та, а овој став не 
им од го ва ра ше. На стра на, овој 
пост не им е исп лат лив, не ма па
ри во не го. Во оп што...

Недоветните во одбрана 
на антинационалните 
потези на Заев

За За е ва сре ќа, оста наа уште 
мно гу под ли зур ков ци што има ат 
за да ча ја прав да ат се ко ја не го
ва глу пост и гре шка, на веж ба ни 
апа рат чи ци, кои кол ку што бе
ља та е по го ле ма, тол ку и по же
сто ко го „пер ат“ из бер ба те но то. 
Та ка, ден та ко га на си те, ду ри 
и на скеп ти ци те што гла саа за 
СДСМ во уве ру ва ње де ка дво ја

зич но ста е ла га, им ста на јас но 
де ка За ев ја ис пра ти пис ме на та 
га ран ци ја до Ах ме ти, Ма ке до
ни ја осам на со нај па те тич ни от 
нас лов, кој, осо бе но во ва ква 
де ли кат на си ту а ци ја, тре ба ше 
да ги зат скрие и оправ да ли де
ро ви те гре во ви кон се гаш ни те 
и ид ни те ге не ра ции Ма ке дон ци.

„Со пис мен чо век, са мо на пис
ме но!“ Ве ру ва ле или не, но ова 
бе ше нас лов на та стра ни ца што 
тре ба ше да го „ис чи сти“ За ев 
пре ку Ге ро ви от пар ти ски  пе чат. 
Ај де што по го вор ка та е из вр те на, 
нор мал но за нив, и ре ал но гла
си   со не пис мен чо век са мо на 
пис ме но, но проб ле мот е уште 
по го лем. Се кој тој што го про чи та, 
пр во што по мис ли е де ка тре ба да 
стои „Со лаж го то, са мо на пис ме
но“. Па јас но, не за луд но Ах ме ти 
ба ра пис ме ни га ран ции од За ев, 
од исти от тој што за овие три го
ди ни из ла жа без број па ти, чо век 
што и по крај пот пи сот, два па ти 
од ло жи из бо ри. Не пот пис и пис
ме на га ран ци ја, Али ја е по ве ќе од 
све сен де ка и та ка ста ро врем ски, 
со крв, да да дат бе са, па и „со ле на“ 
бан кар ска га ран ци ја да оста ви, 
ка ко пра те ни ци те на ДУИ, со За ев 
ни ко гаш не е на чи сто.

На стра на, Со ро со ви те пер ја ни ци 
со нас ло вот ис пра ти ја уште ед на 
тол ку ка ра кте ри стич на ели ти
стич ка кон ста та ци ја. Де мек, За ев 
бил пис мен, не ли, ка ко и си те во 
СДСМ, а дру ги те не пис ме ни, не ка
пе ни, сто ка. За тоа му ба ра ле пис
ме на га ран ци ја, не де ка е лаж го.

Уште по го лем проб лем е што не 
сфа ќа ат де ка оваа За е ва ка пи ту
ла ци ја ис пра те на до ДУИ е са мо 
не го ва, ова е ка пи ту ла ци ја на вр
ху шка та на СДСМ. Со неа не ма 
да се сог ла си мно зинс тво то во 
др жа ва та, за луд ни се и лаж ни те 
ан ке ти на „Тел ма“, кои тре ба ше 
да му да дат ве тер во едра та на 
не до вет ни от ли дер и да го исп
ла шат Се ла да да ва от пор за но ви 
из бо ри. Ви сти на та е по и на ква. 
Ду ри и да до бие пре од на оцен ка 
за пис ме на та за да ча од на став ни
кот Ах ме ти (кој со се ма слу чај но е 
пе да гог по про фе си ја, не ли), уче
ни кот За ев за да по ло жи и за да 
по ми не „на пра во“ има уште мно
гу, мно гу ра бо ти да на у чи за сопс
тве ни от на род и др жа ва. Мал ку 
исто ри ја не е ло шо за ни ко го... 

анализа
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З о ран За ев ја има нај те
шка та ми си ја во сво ја та 
кон тро верз на по ли тич ка 

ка ри е ра. Да ли да ги про гол та си
те на ци о на ли стич ки ба ра ња на 
ДУИ и на ал бан ски от блок со цел 
да дој де во си ту а ци ја по кра тка 
по стап ка да го ап си ра ко водс тво
то на ВМРОДПМНЕ или да оста не 
без вла ста по би тка та во ко ја ги 
за гу би це ли от свој диг ни тет и 
авто ри тет, би тка во ко ја вло жи 
тол ку мно гу до се га? Ако ја сви тка 
„кич ма та“ пред ко ор ди ни ра ни те 
и хо мо ге ни зи ра ни ал бан ски пар
тии уште ед наш ка ко што нај а ви 
пред не кол ку го ди ни во вр ска со 
ме ну ва ње на устав но то име, тој 
мо же да вла дее. Но, ве ро јат но, 
тоа ќе би де нај дра ма тич но вла де
е ње во исто ри ја та на Ма ке до ни ја. 
И спро ве ду ва ње то и нес про ве ду
ва ње то на ал бан ска та пла тфор ма 

во зем ја та ќе пре диз ви ка се ри оз
ни по ли тич ки тур бу лен ции. Ако 
За ев ги на те ра сво и те со пар тиј ци 
да се сог ла сат на дво ја зич ност на 
це ла та те ри то ри ја на Ма ке до ни ја 
и ако по доц на вле зе во аван ту
ра да го ме ну ва устав но то име 
(спо ред СДСМ во 2008 го ди на за 
6 ме се ци ќе се ре ши име то и Ма
ке до ни ја ќе вле зе во НА ТО и ќе 
поч не пре го во ри со ЕУ), за што 
до а ѓа ат сѐ по го лем број нај а ви 
од све тот, тој и не го ва та вла да 
ќе се со о чат со пе кол мно гу по
го лем од тој со кој се со о чу ва ше 
Гру ев ски во пос лед ни те 24 ме се
ци. И ту ка не ма да би дат важ ни 
ВМРОДПМНЕ и Гру ев ски, ту ку 
обич ни от на род, кој ед но став но 
не ма да му го про сти нај го ле мо то 
пре дав ство.

И за тоа е чуд но што иа ко За ев е 
це лос но све сен со ка кви пре диз
ви ци ќе се со о чи, ин си сти ра да 

при фа ти не што за што ве ру вам 
де ка ни ту еден друг нор ма лен 
по ли ти чар не би ни раз го ва
рал. И тој са ми от да не е све сен, 
во СДСМ има свес ни лу ѓе што 
зна ат да со бе рат 2 и 2 и да му 
ка жат де ка ка ква би ло вла да во 
ко ја стол бот што ја га ран ти ра 
ста бил но ста е со ста вен од ал
бан ска та пла тфор ма не мо же да 
ѝ до не се ни што до бро на Ма ке
до ни ја. Не де ка Ал бан ци те во 
Ма ке до ни ја мис лат де ка за нив 
е по до бра по дел ба на др жа ва та 
и уни фи ка ци ја со Ал ба ни ја и со 
Ко со во. Свес ни се де ка единс тве
на Ма ке до ни ја во ко ја мо жат без 
ни ка кви проб ле ми да ги за др
жат и да ги над гра дат еко ном
ски те, кул тур ни те, се меј ни те и 
дру ги те вр ски со сво и те бра ќа 
во со седс тво то е нив ни от нај
го лем бе не фит, кој го жи ве ат и 
во пос лед на та де це ни ја отка ко 
е ВМРОДПМНЕ на власт.

Зо што Гру ев ски  
е преч ка?
Се пак, ако мо жат, Ал бан ци те ќе 
ја иско ри стат се ко ја мож ност за 
да ста нат по се бен др жав нопра
вен суб јект на ет нич ка ос но ва за 
раз ли ка од си те дру ги по ма ли 
мал цинс тва иа ко за тоа не ги ис
пол ну ва ат ни ту ме ѓу на род ни те 
стан дар ди ни ту, пак, Охрид ски от 
до го вор, кој, спо ред нив, е кру
на на по бе да та на ОНА во 2001 
го ди на. И, се раз би ра, во исти от 
мо мент ќе за бо ра ват де ка Гру ев
ски, иа ко ри зи ку ва ше гу бе ње на 
под др шка та кај Ма ке дон ци те, го 
приз на Ко со во, на пра ви до го вор 
за ам не сти ја на ха шки те слу чаи 
и спро ве де де мар ка ци ја на гра
ни ца та со При шти на.

Се га, во си ту а ци ја ко га За ев по 
се ко ја це на са ка да го де мон ти
ра ВМРОДПМНЕ и да го уап си 

це ли от врв на пар ти ја та, ал бан
ски те пар тии ќе му по мог нат во 
тоа ако има ат свој ин те рес за тоа 
што кол ку што Гру ев ски во пос
лед на та де це ни ја ра бо те ше и за 
Ал бан ци те тол ку и бе ше преч ка 
за по на та мош на ми ли та ри за ци
ја на ал бан ско то оп штес тво, што 
не им од го ва ра на го лем дел од 
ал бан ски те по ли тич ки ли де ри 
иа ко дел од нив ток му од Гру ев
ски ба ра ле под др шка и за шти та 
пред ку ма нов ски те на ста ни.

Енер гич на та ре ак ци ја на ма ке
дон ски те без бед нос ни служ би 
во Бро дец и во ку ма нов ско то 
Ди во На се ље, ка ко и бе ском
про мис на та би тка со ис лам ски
от ра ди ка ли зам кој, пред сѐ, е 
опас ност за ур ба на та, на пред на 
и мо дер на европ ска и ал бан ска 
ин те ли ген ци ја во Ма ке до ни ја, 
по ка жа де ка Гру ев ски е преч ка 
пре ку ко ја ал бан ски те пар тии 
не мо жат да по ми нат во оби дот 
да ги на мет нат сво и те ин те ре си 
во кои не ма ме сто ни ту за Ма ке
дон ци те ни ту за дру ги те. За тоа, 
во ус ло ви ко га дел од ал бан ска
та по ли тич ка аген да во зем ја та 
ар ти ку ли ра и ра ди кал ни ка у зи 
во кои не се иск лу чу ва ат, ду ри и 
јав но се нај а ву ва ат, па ра лел ни 
ин сти ту ции ка ко ме ѓу че кор кон 
ос тва ру ва ње то на При зрен ска та 
ли га, ал бан ски те пар тии има ат 

Ли де рот на СДСМ, Зо ран За ев, пред де се ти на де на, по из ле гу ва ње то 
од сред ба та со пре тсе да те лот Ѓор ге Ива нов, на јав но ста ѝ по ра ча 
де ка тој и не го ва та пар ти ја ќе има ат ко рист од но ви из бо ри, но де ка 
одр жу ва ње то нов пле бис цит ќе би де на ште та на Ма ке до ни ја. Тоа го 
по ка жу ва и ан ке та та об ја ве на на те ле ви зи ја та „Тел ма“ спо ред ко ја, 
ако се га се одр жат из бо ри за ед но со гла со ви те на Ал бан ци те, СДСМ 
мо же да до бие убед лив ман дат за со ста ву ва ње но ва вла да, по што 
ВМРО-ДПМНЕ не ма да до бие мож ност да про дол жи да вла дее. До 
ту ка сѐ е јас но. Она што збу ну ва и што не ма ни ка ква здра ва ло ги ка 
е зо што За ев би ри зи ку вал со не ста бил на вла да со ДУИ, уце ни од 
ал бан ски те парт не ри, кои мо жат да го уни штат СДСМ, и по сто ја ни 
про те сти на ВМРО–ДПМНЕ, кои ќе ја бло ки ра ат др жа ва та ка ко што 
тоа се слу чу ва ше во прет ход ни те не кол ку го ди ни ко га Ма ке до ни ја 
ста на не фун ци о нал на зем ја. По дол га та ни за ла ги и ма ни пу ла ции на 
ли де рот на опо зи ци ја та, мал ку ми на се га мо жат да по ве ру ва ат де ка 
За ев не са ка да по бе ди на но ви из бо ри и да до бие сил на власт ка ко 
што пред ви ду ва ан ке та та на „Тел ма“. Кој мо же да по ве ру ва де ка За-
ев ја жр тву ва пар ти ја та за да до бие Ма ке до ни ја, осо бе но што е јас но 
де ка кој и да на пра ви вла да др жа ва та уште дол го ќе кр ва ви од 
кри за та ко ја со по ма ли или по дол ги па у зи трае од 2010 го ди на

СДСМ и ја нуди Македонија на  
ДУИ за да ја уништи ВМРО-ДПМНЕ

свои при чи ни да му по мог нат 
на За ев да дој де на власт за да 
се ос ла би ма ке дон ска та па три
от ска енер ги ја на ко ја, ка ко што 
и са ми от ка жа, ли де рот на СДСМ 
не при па ѓа при род но.

Кој ќе приз нае,  
двој но ќе од го ва ра

За ед на ра бо та ни кој не мо же да 
му за бе ле жи на стру мич ки от гра
до на чал ник. Тој уште пред че ти
ри го ди ни приз на де ка на СДСМ 
не му ли чи да би де па три от ска 
пар ти ја. И ни кој од не го и од не
го ва та пар ти ја не оче ку ва За ев 
се га пре ку ноќ да ста не па три от, 
проб ле мот на ста ну ва во де фи ни
ра ње то на ма ке дон ски от па три
о ти зам. Тој еден ден ќе мо ра да 
од го во ри да ли за не го ве штач ко
то пре кро ју ва ње на оп штин ски те 
гра ни ци на Ки че во и на Стру га во 
2005 го ди на бе ше па три о ти зам и 
да ли при фа ќа ње то на си те ба ра
ња на ал бан ска та пла тфор ма ќе 
го сме та за гра ѓан ски кон цепт. 
Или, пак, ток му тоа е при чи на та 
зо што не са ка да оди на из бо ри. 
Ме сто да го че ка да се из јас ни што 
е па три о ти зам, на ро дот со гла са
ње ќе му ка же де ка ни ту не го ва та 
жел ба да го ап си Гру ев ски не е до
вол на за да из вр ши на ци о нал но 
пре дав ство. 

 колумна

ЗА ВЛАСТ ПО СЕКОјА цЕНА

Пишува |  
Го ран Мо ми ро ски
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 Нај гор ли во е тоа што, всуш-
ност, за фор ми ра ње вла да, од-
нос но вла ди на пла тфор ма, се га 
ос но ва та не е на ВМРО-ДПМНЕ 
ка ко најм но гу број на, на СДСМ 
ка ко след на, ту ку на ДУИ. 
Всуш ност, од над вор гле да но, 
ман да тар е ДУИ. Ако се сог ла су-
ва те со оваа кон ста та ци ја, пр во 
ка ко ги оце ну ва те ба ра ња та во 
неа и ка ко стиг нав ме таа пла-
тфор ма да би де прет ста ве на 
ка ко „ид ни на та“?
цУцУЛОВСКИ: Пра шу ва те ка ко 
се стиг на до тоа пла тфор ма та на 
ал бан ски те пар тии да прет ста
вувa, за не кои, единс твен пат кон 
ид ни на та. Ме ѓу тоа, су штин ско то 
пра ша ње е кон чи ја ид ни на. На 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и на си те 
неј зи ни гра ѓа ни или са мо на еден 
мал дел од одре де на ет нич ка за
ед ни ца? Оваа пла тфор ма ста на 
до ми нант на, од нос но ѝ се на мет
на на ма ке дон ска та по ли тич ка 
јав ност по ра ди не сфат ли ви от 
раз дор ме ѓу две те ма ке дон ски 
пар тии. Та ка, 20 пра те ни ка ста
наа по моќ ни од 100 пра те ни ка. 
Ова е да ле ку од умот, но е бли ску 
до тра гич на та пра кти ка, спо ред 
ко ја мо ра да се ко а ли ци ра со не
ко ја од ал бан ски те пар тии – нај

че сто по бед нич ка та. Се га, ток му 
оваа пра кти ка ѝ се уди ра од гла ва 
на ВМРОДПМНЕ. Утре, во не ко ја 
дру га си ту а ци ја, ќе му се удри 
од гла ва и на СДСМ. Ед но став но, 
ба рем спо ред мо е то мис ле ње, се 
не ма ум за по дол го роч на ви зи ја 
за др жа ва та, ка ко и за ин те ре сот 
на си те неј зи ни гра ѓа ни.

 Мно гу се спо ме ну ва евен ту ал-
на ал ба но фо би ја, а ако ги има-
ме овие ко а ли ции пред вид, со 
си те за фа ти за спро ве ду ва ње 
на Рам ков ни от до го вор, мож но 
ли е ма ке дон ско- ма ке дон ски-
от конф ликт со раз го во ри те, 
сце но гра фи и те и ко сти мо-
гра фи и те на СДСМ и на СОРОС 
ве штач ки да ја на мет наа таа 
пер цеп ци ја за „ал ба но фо би ја 
на ВМРО-ДПМНЕ“?
цУцУЛОВСКИ: Мис лам де ка иде
ја та за по сто е ње не ка ква ал ба но
фо би ја не поч ну ва ни ту со Со рос, 
ни ту со СДСМ.  Неа ја има ше уште 
во СФРЈ, ко га Ал бан ци те имаа сѐ, 
вклу чу вај ќи и Ака де ми ја на на у
ки те и на умет но сти те на Ко со во. 
Но, мо ра ше да се ра ши ри иде ја та 
за по сто е ње ал ба но фо би ја за да се 
соз да де чув ство на ви на кај ју гос
ло вен ски те на ро ди – осо бе но кај 
Ср би те и кај Ма ке дон ци те. Цел та 
бе ше по лес но да ос тва ри иде ја та 

за го ле ма Ал ба ни ја. Со соз да де но то 
чув ство на ви на тоа мо же ше да се 
ос тва ри по лес но би деј ќи тој што 
чув ству ва ви на се тру ди да ја ис пра
ви „ви на та“ што, на вод но, ја на пра
вил. Па тем, врз чув ство то на ви на 
се ба зи ра ат си те ре ли гии. Пре ку 
ова чув ство по лес но се ма ни пу ли ра 
со лу ѓе то. Де нес, на ова ве штач ки 
пре диз ви ка но чув ство на ви на, се 
на до вр зу ва ат и не кои дру ги стру
кту ри – Со рос и де ло ви од СДСМ 
би деј ќи не ве ру вам де ка по го ле
ми от дел од членс тво то на СДСМ ја 
де ли оваа иде ја. Но, ко га сме око лу 
фо би и те, би го во рел за по сто е ње то 
сло ве но фо би ја и ма ке до но фо би ја, 
кои, на па ти, се гра ни чат со сло
ве но ми зи ја и со ма ке до но ми зи ја. 
При мер за ма ке до но ми зи ја е раз
не су ва ње то со експ ло зив на две 
чо веч ки су штес тва (2001) вр за ни 
за стол бо ви те од мо те лот „Бри о
ни“ во Че ло пек. Нив на та ви на бе ше 
са мо во тоа што беа Ма ке дон ци. 
Да ли не кој од ОНА, на при мер Али 
Ах ме ти, се из ви ни за ова; да ли ги 
по се ти нив ни те се мејс тва, нив ни те 

де ца? Или, мо же би, омра за та сме та 
де ка не кои су штес тва и мо жат да 
се раз не су ва ат, без пар дон? По тоа, 
се го во ри за ал ба но фо би ја! Тоа е 
по ве ќе од ци нич но.

 Во оваа на со ка, во пла тфор ма-
та се ба ра из ви ну ва ње за ге но-
ци дот врз Ал бан ци те и тоа за 
пер и од ко га низ ма ке дон ски те 
те ри то рии пу сто ше ле Џе мо Ха-
са и ба ли сти те? Мож но ли е до 
тол ку да се прот ну ва ат „сле пи“ 
на со ки, за ед но со ба ра ња та за 
СјО, во ед на пла тфор ма што е, 
пред сè, осво ју вач ка, и е ба ра ње 
за са мо пре да ва ње на те ри то ри ја 
без бор ба?
цУцУЛОВСКИ: Тре ба да се има 
пред вид де ка та ка на ре че на та 
пла тфор ма е са мо про дол же ние 
на Пла тфор ма та за ре ша ва ње на 
ал бан ско то на ци о нал но пра ша ње, 
изра бо те на од Ал бан ска та ака де
ми ја на на у ки во Ти ра на во 1998 
го ди на. Таа е са мо про дол же ние 
на иде и те од При зрен ска та ли га, 
фор ми ра на во 19 век. Зна чи, ста

ну ва збор за кон ти ну и тет. Се ба ра 
из ви ну ва ње за из вр шен ге но цид? 
Од ко го и над ко го из вр шен  ге но
цид? Со вре ме на та ма ке дон ска др
жа ва на ста ну ва 1945 го ди на. Ка ко 
ед на не по стој на др жа ва мо же за 
што би ло да од го ва ра, вклу чу вај ќи 
и не ка ков ге но цид од вре ме то на 
бал кан ски те вој ни? По на та му, кој 
стра да ше и кој бе ше под оку па ци ја 
во пер и о дот 19411945 го ди на, ко га 
фа шиз мот ка пи ту ли ра ше? Се ка ко 
де ка тоа не беа Ал бан ци те, ту ку 
Ма ке дон ци те од за пад ни от дел на 
Ма ке до ни ја, кој во тој пер и од бе ше 
под ита ли јан ска оку па ци ја, а ад
ми ни стра ци ја та ѝ бе ше до ве ре на 
на фа ши стич ка та вла да во Ти ра на. 
Зна чи, го по ста ву вам пра ша ње то 
кој ќе од го ва ра за зло сторс тва та 
што би ле пра ве ни од па ра во е ни те 
ал бан ски стру кту ри врз Ма ке дон
ци те за вре ме на Вто ра та свет ска 
вој на. Но, не смее да се за бо ра ви 
де ка од овие па ра во е ни стру кту ри 
стра да ле и мно гу Ал бан ци. И ним 
след бе ни ци те на овие стру кту ри 
тре ба да им се из ви нат, ка ко што 

тре ба да им се из ви нат и на си те 
што жи ве е ле на про сто рот за пад но 
од ли ни ја та Груп чин  Под мо ље: 
Тур ци, Ма ке дон ци мус ли ма ни, Вла
си, про те ра ни Ср би итн.

 Се та кри за, еви дент но на мет-
на та од над вор за да го по де ли 
оп штес тво то и да го на ма ли 
вли ја ни е то на ВМРО-ДПМНЕ, 
ја отво ри мож но ста не са мо за 
пла тфор ма од Ти ра на, зад ко-
ја се ве ру ва де ка сто јат дру ги 
цен три на моќ; ту ку ја отво ри 
и бал кан ска та куј на -  да се по-
тсе ти ме на ста во ви те на еден 
бу гар ски пре тсе да тел; грч ки 
ми ни стри и офи ци јал ни ли ца; 
срп ски ми ни стри. Одед наш ду-
ри и на сме тки за па та ри на се 
вра ти ФИРОМ итн. Ли ца што се 
за ла га ат за но ви гра ни ци се ја-
ви ја и од Лон дон и од САД. Мо же 
ли да се по со чи чие е ова мас ло? 
Ве ру ва те ли де ка е ос мис ле но 
сце на рио или са мо се над гра-
ду ва по кри за та?
цУцУЛОВСКИ: Не би ре кол де ка 
ток му се та кри за е на мет на та од
над вор би деј ќи оваа те за имп ли
ци ра де ка ма ке дон ско то оп штес
тво е иде ал но, а не кој од над вор ја 
ури ва оваа прет по ста ве на иди ла. 
Но, де ка и од над вор се ме ша ат е 
по ве ќе од си гур но, ка ко што е си
гур но де ка не е доз во ли во кој би ло 
од над вор да се ме ша. Јо сип Броз 
не на праз но ин си сти ра ше де ка е 
не доз во ли во над во реш но ме ша ње 
во вна треш ни те ра бо ти на ко ја 
би ло зем ја. Е, се га, ви стин ско то 
пра ша ње е ко му се то ова му е по
треб но? Се го во ри де ка источ ни от 
дел од Ма ке до ни ја ќе се прик лу
чел кон Бу га ри ја. Бу га ри ја и та ка 
не знае што да пра ви со „сво и те“ 
Ма ке дон ци, па им тре ба ме уште 
и ние. Исто та ка, Бу га ри ја не знае 
што да пра ви со 10 про цен ти Тур
ци, со око лу 150.000 По ма ци и 
со нај мал ку пет про цен ти Ро ми. 
Евен ту ал но то прик лу чу ва ње на 
дел од Ма ке до ни ја кон Бу га ри ја ќе 
би де исто тол ку го ле ма тра ге ди ја 
за Бу га ри ја, кол ку што ќе би де и за 
Ма ке до ни ја. Во таа но во соз да де на 
мон струмдр жа ва вед наш ќе се 
акти ви ра ма ке дон ски от се це си о
ни зам, ка ко ре зул тат од ане кти ра
ње то. Не е иск лу че но да се по ја ви и 
тур ски се це си о ни зам, осо бе но ако 
од Тур ци ја на сил но се од вои дел за 
соз да ва ње курд ска др жа ва. Да ли 
на Ср би ја ѝ од го ва ра спо ју ва ње на 
дел од Ма ке до ни ја? 

не смее да се заборави дека јазикот не е само 
знак за нечиј национален идентитет, туку 
тој е и средство за општење, за меѓусебна 
комуникација. нужно е да постои нешто како 
лингва франка. инаку сѐ ќе заврши во хаос, 
вели професорот Цуцуловски

ЉУБОМИР цУцУЛОВСКИ, 
ФИЛОЗОФ, ПИСАТЕЛ, ЕСЕИСТ И ТЕОРЕТИЧАР

Македонија може да се 
сочува само со официјален 
македонски јазик

ИНтЕРВјУ

Разговараше | Наум Стоилковски
Фото | Александар Ивановски
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Ср би ја, све де на на по тес на Ср би ја, 
со проб ле ми те што ги има во Ко
со во и со дел од Ун гар ци те во Вој
во ди на, не знае ка де ѝ гла ва та, па 
уште Ма ке до ни ја ѝ тре ба. Гр ци ја 
со де це нии не знае што да пра ви 
со Ма ке дон ци те од егеј ски от дел, 
се пла ши што ќе би де со Ал бан ци
те во Че ме ри ја (Ча мри ја), од си те 
стра ни ја бло ки ра ат бе гал ци те и 
се га уште и ние, вар дар ци те, сме 
ѝ по треб ни. Мо же би по дел ба та на 
Ма ке до ни ја ѝ од го ва ра на иде ја та 
за го ле ма Ал ба ни ја? Не смее да 
се изу ми де ка Ал ба ни ја е во ла
тент на ме ѓу ал бан ска вој на ме ѓу 
се ве рот и ју гот. Са мо мо же да се 
прет по ста ви што ќе се слу чи ако 
дој де де нот до соз да ва ње на та ка
на ре че на го ле ма Ал ба ни ја. Ду ри 
то гаш ќе се раз го ри ме ѓу ал бан
ска та вој на би деј ќи ќе се по ста
ви пра ша ње то кој кон ко го ќе се 
прик лу чи: Ти ра на кон При шти на, 
При шти на кон Ти ра на или обе те 
кон Те то во? И кој ќе ја ра ко во ди 
таа па ра др жа ва: Ах ме ти, Та чи, 
Бе ри ша...? Ед но став но, Ал ба ни ја 
ќе про пад не на де нот на неј зи
но то обе ди ну ва ње. Ед но став но, 
че ти ри те вол ци, за кои не ко гаш 
се го во ре ше, де нес се иску ба ни, 
не моќ ни. Зна чи, оваа иде ја за по
дел ба на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, 
ко ја дој де пр во од Ве ли ка Бри та
ни ја, а пред не кој ден и од аме ри
кан ски от кон грес мен Деј на Ро
рабejкер, е на мет на та и во ди кон 
де ста би ли за ци ја на Бал ка нот. Со 
не го ва де ста би ли за ци ја ќе дој де 
до де ста би ли за ци ја на Евро па, ко
ја и без ова е до гу ша во проб ле ми. 
Пра ша вте кој стои зад се то ова. 
Стои тој ко му не му од го ва ра ста
бил на, еко ном ски раз ви е на Евро
па, Евро па што би се про те га ла, 
ка ко што се за ла га ше уште Де Гол, 
од Ат лан тик, па сѐ до Урал. Ако се 
ос тва ри тоа, тоа ќе ста не не чиј 
кош мар. Ве ќе во са мо то пра ша ње 
за тоа ко му се то ова му од го ва
ра (де ста би ли за ци ја на Евро па и 
неј зи но про те га ње до и зад Урал)  
се на о ѓа од го во рот. Евро па, си
гу рен сум, не го са ка тоа. То гаш, 
ова му од го ва ра на тој ко му не 
му од го во ра моќ на Евро па – во 
еко ном ска и во кул тур на смис ла. 
Сла ба Евро па, исто та ка, од го ва ра 
на ин ста ли ра ни те, вмет на ти стру
кту ри во европ ски те ин сти ту ции. 
Тоа е неј зи ни от хи пер тро фи ран 
би ро крат ски апа рат, кој е па ра зит 
и сво ја та ег зи стен ци ја ја на о ѓа во 
ве штач ко пре диз ви ку ва ње кри зи. 

Та ка, Евро па се ури ва и од на тре, а 
не са мо од над вор.

 Ако се гле да та ка де ка тие 
стру кту ри са ка ат да ги за тво-
рат пра ша ња та на Бал ка нот, ама 
во на со ка на „ста би ли за ци ја “ на 
Евро па; мно гу е про ѕир на игра та 
- Ма ке до ни ја да се фе де ра ли зи-
ра со но во  име при фат ли во за 
Гр ци ја. Ма ке дон ци те ги сне му ва 
од кар та та, освен ка ко на род, 
дел од фе де ра ци ја, и, исто ка ко 
што беа во ју гос ла ви ја, тоа по-
втор но е при фат ли во за Гр ци ја, 
па и за Бу га ри ја. Ги сне му ва ма-
ке дон ски те сим бо ли сон це то, 
ла вот, освен ка ко „кан то нал ни 
оз на ки“, а и спо ред се ал бан ска та 
пла тфор ма, др жа ва та би до би ла 
но ви, мул ти кул тур ни оз на ки. Со 
тоа, ќе се вле зе во НАТО, а ЕУ ќе 
ги отво ри вра ти те.  Ал бан ци те 
ќе се обе ди нат „европ ски, без 
гра ни ци“ (про цес поч нат со со-
ра бо тка на оп шти ни те од три те 
др жа ви). Др жа ва та со но во име 
ќе „функ ци о ни ра“ про фор ма, а 
Ма ке дон ци те ќе оста нат под ки-
ри ја. Има ли ова ло ги ка, и мо же 
ли да се из ве де без су дир?

цУцУЛОВСКИ: Кол ку што сум за
гри жен за ид ни на та на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја, тол ку сум за гри жен и 
за суд би на та на Евро па. Ако дој де 
до гу бе ње, про па ѓа ње на Ре пуб ли
ка Ма ке до ни ја, ако дој де до неј зи на 
фе де ра ли за ци ја и от це пу ва ње на 
одре де ни неј зи ни де ло ви, не мо же 
ли тоа да би де „до бар“ по вод и за 
не кои дру ги от це пу ва ња? На при мер, 
Кор зи ка да  се от це пи од Фран ци ја, 
Ба скиј ци те од Шпа ни ја. По тоа, да се 
от це пи и Ка та ло ни ја? Во Обе ди не то
то Кралс тво да се по вто ри ре фе рен
ду мот во Шкот ска и Шкот ска да се 
од вои од царс тво то итн. И, еден ден, 
на ед наш мо же да сфа ти ме де ка ја не
ма Евро па, ба рем не та ква ка ква што 
ја зна ев ме. То гаш ка де и со ко го ќе 
се обе ди ну ва ат Ал бан ци те? Све сен 
сум де ка мо е то ука жу ва ње на ва кво 
сце на рио (рас па ѓа ње на ЕУ) не ко му 
зву чи ка ко на луд ни ча ва фан та зи ја. 
Но, да не за бо ра ви ме кол ку ра бо ти 
се слу чи ја, кои не ко гаш ни изг ле даа 
фан та стич ни. Кој мо же ше да го пред
ви ди рас па дот на СССР и на Цр ве на та 
ар ми ја, со кои во САД ги зас пи ваа 
де ца та, ме сто со страш ни от волк од 
Цр вен ка па. СССР и Цр ве на та ар ми ја 
ги не ма и тоа без истре лан кур шум. 

Се то тоа се слу чи за вре ме то на Гор ба
чов (ми ли от Гор би!) и на Ел цин. Да ли 
не кој то гаш се сом не ва ше во нив, да
ли не кој мис ле ше де ка се вмет на ти 
игра чи? Не. Кој га ран ти ра де ка де нес 
Евро па не ја упра ву ва ат но ви Јел ци
ни, Гор ба чо ви? Ко неч но, зар не е се
ри о зен ин ди ка тор бе гал ска та кри за 
во Евро па? Се го во ри де ка до пр ва ќе 
при стиг нат уште 20 ми ли о ни бе гал
ци. Ако тоа е са мо приб лиж но точ но, 
то гаш ѓа во лот ја од нел игра та.

 Да се вра ти ме на ус ло ву ва ња-
та за фор ми ра ње вла да. ја зи кот. 
Иден ти тет ско пра ша ње за кое се 
бо ри ме со Гр ци ја офи ци јал но ве-
ќе че тврт век.  Се га се ба ра (а и се 
ну ди) са ми да си го до ве де ме во 
пра ша ње. Кол ку тре ба да е чо век 
по ли тич ки и оп штес тве но не од-
го во рен во овој мо мент да за и гра 
на таа кар та?
цУцУЛОВСКИ: Ста ну ва збор за крај
на не са мо по ли тич ка, на ци о нал на, 
ту ку и чо веч ка не од го вор ност, ко ја 
се гра ни чи со ап сурд. Да се ну ди не
што (дво ја зич ност) ко га ни кој, ба рем 
офи ци јал но, тоа не го по ба рал, е ве ќе 
лу дост. Да се го во ре ло на ја зи кот на 
гра ѓа ни те во не ко ја оп шти на, град 

или се ло во кое не ма ни ту еден 
гра ѓа нин што го во ри на тој ја
зик е да ле ку од се кој ум и ли чи 
на вам пи ри зам. На стра на, тоа е 
нас про ти Уста вот. За ан ти у став но 
по ви ку ва ње мо же и да се од го ва
ра. Но, ај де, не ка го при фа ти ме 
тоа ка ко не вин вер ба лен де ликт, 
израз на не чи ја не прес мет ли вост. 
Но, и во тој слу чај, глу по ста оста
ну ва. Па тем, не смее да се за бо
ра ви де ка ја зи кот не е са мо знак 
за не чиј на ци о на лен иден ти тет, 
ту ку тој е и средс тво за оп ште
ње, за ме ѓу себ на ко му ни ка ци ја. 
Нуж но е да  по стои не што ка ко 
лин гва фран ка. Ина ку сѐ ќе за вр
ши во ха ос. Да не го за бо ра ви ме 
ми тот за Ва ви лон ска та ку ла. Бог 
ги каз ни лу ѓе то та ка што од еден 
ја зик соз да де по ве ќе ја зи ци за да 
вне се раз дор ме ѓу нив. А ми то
ви те, кол ку и да се сказ ни, се пак 
ка жу ва ат не што. Ед но став но, по
тре бен е еден офи ци ја лен ја зик 
за да се со чу ва не са мо ма ке дон
ски от иден ти тет, ту ку и це ли на та 
– Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

 Иа ко не ма брз из лез од кри-
за та, ве ро јат но  ни ту но ви из-
бо ри не ма да би дат пре сек, ту-
ку ќе рас чи стат не кои ди ле ми 
што се по ја ви ја; оп штес тво то 
еви дент но се по де ли - и тоа 
не са мо по ет нич ка, ту ку и по 
по ли тич ка ли ни ја. Во оваа си-
ту а ци ја, бе ше по ну де на се ма-
ке дон ска пла тфор ма, не ка ко 
од го вор на се ал бан ска та пла-
тфор ма, ту ку ка ко рам ка во 
ко ја би се дви же ла др жа ва та 
и со тоа пар ти и те во ид ни на. 
Кол ку та ква пла тфор ма е по-
треб на и да ли, мо же би, ќе по-
мог не во над ми ну ва ње на оваа 
по де ле ност?
цУцУЛОВСКИ: Се ка ко де ка е по
треб на ед на та ква пла тфор ма. 
Ако соз да ва ње то на ед на та ква 
пла тфор ма, од нос но про гра ма, не 
по мог не, си гур но не ма да од мог
не. Зна чи, за стап ник за тоа да се 
из гра дат ма ке дон ски на ци о нал
ни рам ки, кои не би тре ба ло да 
би дат  пре че ко ру ва ни. Тие би би
ле еден вид цр ве ни на ци о нал ни 
ли нии, се ед но што сум гра ѓан ски 
ори ен ти ран. Во овој пог лед, Ма
ке до ни ја е иск лу чок на Бал ка нот. 
Таа е иск лу чок не за тоа што са ка 
да из гра ди на ци о нал на пла тфор
ма, ту ку за тоа што единс тве но 
таа не ма из гра де но сво ја на ци
о нал на пла тфор ма. Сло вен ци

ИНтЕРВјУ

те, на при мер, тоа го на пра ви ја 
пред си те во Ју гос ла ви ја, уште 
во 80ти те го ди ни од ми на ти от 
век.  За тоа, и нај под го тве ни го до
че каа рас па дот на фе де ра ци ја та, 
не за тоа што го са каа, ту ку за тоа 
што од на пред соз да ваа ре ше ни ја 
за мож ни си ту а ции. Ед но став но, 
гле даа ба рем че кор на пред. Ние, 
пак, ка ко но јот со гла ва та в пе сок 
– ка ко да не по стои не што, ако 
тоа не што не го гле даш.

 Што оче ку ва те? Но ва вла да, 
ши ро ка ко а ли ци ја, тес на ко-
а ли ци ја, ка ква и да е, ко ја би 
има ла моќ да функ ци о ни ра 
или, ка ко и мно зинс тво то од 
јав но ста се сом не ва те во ре зул-
та ти те од пос лед ни те из бо ри 
и гле да те во но ви из бо ри ка ко 
мож но ре ше ние?
цУцУЛОВСКИ: Единс твен уста
вен из лез од оваа си ту а ци ја се 
но ви из бо ри би деј ќи во Уста вот 
не е пред ви де но вто ро да ва ње 
ман дат. Зна чи, Уста вот упа ту ва 
на но ви из бо ри. При тоа, не ве ру
вам де ка но ви те из бо ри ќе про
ме нат не што бит но, но бит но е 
да се спро ве ду ва за кон ска та и 
устав на та про це ду ра би деј ќи, 
со нив но нес про ве ду ва ње, уште 
по ве ќе ќе се стес ни де мо кра ти
ја та, би деј ќи неј зи на та су шти
на е во про це ду ра та. Не ста ну ва 
збор за мо ја жел ба да има из бо ри, 
ту ку тоа го на ла га Уста вот. Над 
Уста вот не смее да би де ни кој, сѐ 
до де ка не се про ме ни. Ина ку, не 
се сом не вам во ре зул та ти те од 
прет ход ни те из бо ри за тоа што: 
а) до маш ни те и стран ски те пос
ма тра чи сме таа де ка из бо ри те 
се ре гу лар ни; б) не ма ше се ри
оз ни ин ци ден ти и, во оваа смис
ла, овие из бо ри беа нај мир ни; в) 
ДИК ги приз на ре зул та ти те и г) 
ни ту ед на пар ти ја, по од лу ка та на 
ДИК, не под не се при го вор. За ме
не тоа се до вол ни ин ди ка то ри за 
нив на та ре гу лар ност би деј ќи ве
ру вам во на ши те и во стран ски те 
фа кто ри, наб љу ду ва чи, ка ко што 
ве ру вам во ДИК, а, Бо га ми, и во 
си те на ши пар тии, кои не под не
соа ка ков би ло при го вор. То гаш, 
кој сум јас да се сом не вам во тоа 
во што не се сом не ва ат све ти те 
и не по греш ли ви пар тии, кои сѐ 
што пра ват, пра ват за до бро то на 
на ро дот. А на ро дот, ка ко на род, 
сѐ по ве ќе стра да. Впро чем, има 
ли дру га уло га, освен да стра да? 
За тоа е и на род. 

ЉУБОМИР цУцУЛОВСКИ
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КОлУМНа

Пишува | Ацо Станковски

Уште кол ку де но ви, ча со
ви и ми ну ти ќе би дат по
треб ни за ма ке дон ски те 

гра ѓа ни и нив ни те здру же ни
ја, пар тии и ин сти ту ции да се 
осве стат и, ко неч но, да сфа тат 
де ка та ка на ре че на та пла тфор
ма на три те ал бан ски пар тии, 
всуш ност, е – об ја ва на вој на 
кон Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

Тоа, се ка ко, не е ди рект на, бру
тал на об ја ва на вој на, ка ко што 
е пра ве но во ми на ти те ве ко ви, 
ту ку оваа пла тфор ма на ДУИ, 
Бе са и на Али јан са та на Ал
бан ци те е ед на еу фе ми стич ка 
уце на, при ко ја на по мал ку или 
на по ве ќе суп ти лен на чин се 
ну ди не што што во оп што не е 
при фат ли во ни ту за гра ѓа ни
те на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
ни ту, пак, за си те ет ни ку ми во 
др жа ва та, вклу чу вај ќи го ту ка 
и ал бан ски от ет нич ки кор пус. 
Зо што ду ри по из бо ри те овие 
три пар тии на Ал бан ци те, со 
по мош на стран ски от фа ктор, 
го ком по ни раа овој по ли тич
ки ул ти ма тум? Зо што не го 
кон сти ту и раа пред из бо ри те 
за нив ни те гла са чи да ви дат 
со што се за фа ти ле и ка де би 
мо же ле да би дат од ве де ни сле
деј ќи ги, ва ка из ма ни пу ли ра ни 
и на сле по?

Ова, ед но став но, не е фер кон 
на ши те со гра ѓа ни Ал бан ци, 

кои тра ди ци о нал но гла са ат 
за ДУИ, а и со из ве сен кван
тум ен ту зи ја зам им го да доа 
сво јот глас на но во по ја ве ни те 
пар тии, Бе са и Али јан са та на 
Ал бан ци те. 

Но, пла тфор ма та во пре диз
бо ри е то не по сто е ше. Ре то ри
ка та бе ше на ци о на ли стич ка 
и ра ди кал на, до пол ни тел но 
фри зи ра на од по те зи те на 
СДСМ, на гос по ди нот За ев, но 
овој „Фран кен штајн“, се га под
гре ан од пос лед ни те оста то ци 
на разв ла сте ни те аме ри кан
ски не о ли бе ра ли и нив ни те 
европ ски тра бан ти, овој пат 
отки на ти од цен тра ла та во Ва
шин гтон Д.Ц. и ау ти зи ра ни во 
чуд ни по ли тич ки лор дов ства, 
ка ли фа ти и кне жев ства, на ме
сто да го по ло жат „оруж је то“ и 
да му изра зат ло јал ност на но
ви от вла де тел на САД, До налд 
Трамп, тие про дол жу ва ат да 
ро ва рат и ри јат со уште по си
лен фа на ти зам по ге о стра те ги
ска та таб ла на све тот, спро ве
ду вај ќи ги со нес ма лен ина ет 
сво и те пла но ви. 

Всуш ност, тие се со се ма из ле зе
ни од си сте ми те на хи е рар хи ја 
на аме ри кан ска та по ли тич ка 
кон сти ту ци ја и прин ци пи те 
на ди стри бу ци ја та на мо ќта 
што САД ја има ат ка ко си лен 
фа ктор на убе ду ва ње. 

Ри зи кот што го пре зе ма ат овие 
ад ми ни стра то ри и дип ло ма
ти на аме ри кан ска та др жа ва 
е огро мен и до кол ку нив ни
от обид за пре врат не ус пее, 
пос ле ди ци те за нив ќе би дат 
дра кон ски. 

Овие, та ка на ре че ни, лор до ви 
на по ли тич ки от „не по кор“ 
дејс тву ва ат иск лу чи во пар ти
ски во име на Де мо крат ска та 
пар ти ја на Оба ма, Клин то но ви 
и Со рос, а нив на та не по ко леб
ли ва жел ба да го де тро ни зи

ра ат пре тсе да те лот До налд 
Трамп е ве ќе за га ран ти ра на 
со нив ни те дејс тви ја, кои, по
крај не бу лоз но ста и ха о сот 
при тран зи ци ја та на вла ста во 
САД, ве ќе се на го ле мо јас ни, 
нед вос мис ле ни и ек стрем но 
оп стру ктив ни. 

За вол ја на ви сти на та, пре тсе
да те лот Трамп има проб ле ми 
и со де се ти ци, па и сто ти ци ко
рум пи ра ни од Со рос и дру ги
те цен три на не о ли бе рал на та 
моќ, чел ни ци во Ре пуб ли кан
ска та пар ти ја, ко ја и го кан ди
ди ра ше ка ко пре тсе да тел ски 
кан ди дат. Ту ка се со бра ле и по 
не кој се на тор и кон грес мен, 
кои, на ме сто да го под др жат 
сопс тве ни от пре тсе да тел, 
конс пи ри ра ат со де мо кра ти
те и вр шат се ка кви суб вер зии 
во си сте мот по ни вен на лог. 

Не сом не но, во о би ча е на та „ме
ка“ тран зи ци ја на вла ста во 
САД, што ја ина у гу ри ра ше по
ра неш ни от пре тсе да тел Ба рак 
Оба ма, бе ше са мо уште ед на 
ша ре на ла га на нај лаж ли ви от, 
нај не ус пе шен и нај фру стри ран 
пре тсе да тел во исто ри ја та на 
Аме ри ка. 

Ако ова про дол жи и ако пре
тсе да те лот Трамп не ги мо
би ли зи ра си те ре сур си на др
жа ва та за да го спре чи овој 
про цес, то гаш аме ри кан ско то 
оп штес тво ќе вле зе во ужа сен 
га ли ма ти јас, кој не ми нов но ќе 
во ди кон гра ѓан ска вој на. А, од 
та ква си ту а ци ја, фра гил на та 
аме ри кан ска фе де ра ци ја мо же 
да се раз бие во па рам пар че 
и да за ми не во исто ри ја та со 
иста та бр зи на со ко ја и се на
мет на, ко ри стеј ќи ја сво ја та 
по вол на ге о стра те ги ска по
зи ци ја и две те свет ски вој ни 
од ми на ти от век, што поч наа 
во Евро па. 

За тоа овој пер и од е да се би
де или не за До налд Трамп и 
за не го ви от тим. За тоа тол
ку те шко стиг ну ва бра нот на 
про ме ни те до оста то кот на 
све тот. Ра ѓа ње то на но ва та 
Аме ри ка оди бол но и бав но, а 

оста то ци те од не о ли бе рал на
та оли гар хи ја на де мо кра ти те 
и нив ни те елит ни ре пуб ли
кан ски со јуз ни ци пра ват сѐ са
мо Трамп да заг ла ви во ха о сот 
и, ако ни што по ве ќе, да би де 
бло ки ран, а не го ва та ад ми ни
стра ци ја, не функ ци о нал на и 
не е фи кас на. 

Во дип ло ма ти ја та, пак, си те 
про е кти за по ста ву ва ње не
о ли бе рал ни вла ди, фи нан си
ра ни од Со рос, уште по ве ќе се 
ин тен зи ви раа. Се га тоа тре ба 
да би дат вла ди про тив Трамп, 
кои ќе би дат до бри пла тфор
ми за дејс тву ва ње од над вор 
кон но ва та сѐ уште не ста бил на 
Трам по ва вла да. 

За тоа и по ра неш ни от шеф на 
ЦИА, Бре нан, бе ше во Ти ра на 
пред не кол ку ме се ци. Прет по
ста ву вам де ка при таа по се та 
Еди Ра ма и ди ре кто рот на ЦИА 
ја до го во ри ле пла тфор ма та, 
а по тоа таа ка ко шта фе та им 
е пре да де на на овие не кол ку 
пар тии на ма ке дон ски те Ал
бан ци. Ве ро јат но, ова е пле
до а је за фи нал но то ре ша ва
ње на ал бан ско то пра ша ње во 
Евро па. 

Ра ма, ка ко при ма тел на Со ро
со ви па ри и аме ри кан ска моќ, 
ни во сон не мо жел да го од бие 
овој пред лог иа ко мно гу до бро 
зна ел де ка ако Трамп ги по бе
ди де мо кра ти те на те рен и ги 
ис чи сти од си те од лу чу вач ки 
по зи ции во си сте мот на вла
де е ње на САД, ќе му сле ду ва 
страш на каз на. Но, ве ро јат но се 
на де ва де ка вро де ни от та лент 
за умил ку ва ње уште ед наш ќе 
го спа си од ги бел та. 

А, што се од не су ва до нас ов де, 
во Ма ке до ни ја, ние си те тре
ба што по бр зо да из ле зе ме од 
овој хип но тич ки транс и да се 
под го тви ме за про во ка тив на
та и за ка ну вач ка по ли тич ка 
ре ал ност. Ако не, по втор но нѐ 
че ка ужас на и убис тве на вој на, 
за ко ја, и тоа ка ко, тре ба да се 
под го тви ме за што овој зло сре
ќен ул ти ма тум бес по го вор но 
упа ту ва на тоа. �



ЕКОНОМИја

Домашниот бруто-производ ќе расте, невработеноста ќе паѓа
МЕѓУНАРОДНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИНСТИТУцИИ СО ПОЗИТИВНИ ПРОЕКцИИ ЗА ЕКОНОМИјАТА

Македонската економија 
се покажа како многу жи
лава во овие нестабилни 

времиња на опстојување, со 
оглед на тоа дека оди напред 
и бележи пораст, иако две го
дини е во сенка на политич
ката криза, која е присутна во 
државава. Успешно водената 
политика, освен што издејству
ваа позитивни движења на еко
номијата изминатиот период, 
создаде база и за натамошен 
пораст, а потврда за тоа доаѓа 
и од страна на меѓународните 
финансиски институции. Тие 
прогнозираат повисок пораст 
на БДП и пониска невработе
ност во претстојниот период, 
иако домашната политичка 
криза сè уште претставува за
кана за економијата. Сепак и 
покрај присутните ризици, сто
панствениците некако наоѓаат 
простор за функционирање, а 
најавите за зголемено банкар
ско кредитирање и очекувања
та за поголема побарувачка на 
кредити од страна на реалниот 
сектор сигнализира дека фир
мите се подготвени да влезат 
во нов инвестициски циклус и 
да преземат поголеми ризици, 
да влезат во деловни потфати 
со што ќе се раздвижи еконо
мијата и ќе се отворат нови 
работни места.

� И покрај сите проблеми и 
пречки, македонската еко-
номија опстојува и испора-
чува пораст, што е доказ за 
нејзината жилавост. Тоа што 
меѓународните институции 
прогнозираат дека порас-
тот ќе продолжи, што, пак, 
ќе повлече и намалување на 
невработеноста е знак дека 
надворешните институции 
имаат доверба во македон-
скиот систем и економската 
политика, која е поставена 
на вистински основи. Нека-
ко нашите стопанственици 

наоѓаат начин за опстојување 
и инвестиции, што е одлич-
на вест за вкупниот развој 
на државава. Тоа што може 
да ги компликува работите 
е политичката криза, која 
повеќе од две години врши 
голема пресија врз вкупното 
живеење, вклучително и еко-
номските текови. Таа создава 
чувство на нестабилност и не-
предвидливост, редуцирајќи 
ги плановите за ширење на 
фирмите, нивните инвести-
ции, вработувања. Досега 
многупати се нагласуваше 
дека одолжувањето на кри-
зата ќе има негативни им-
пликации врз економијата, 
и практиката го потврдува 
тоа. Засега последиците не се 
со загрижувачки размери, но 
ако продолжи вака, последи-
ците ќе бидат големи – смета
ат економските аналитичари.    

Инаку Европската комисија 
очекува Македонија година
ва да испорача пораст на БДП 
од 3,2 проценти, а в година да 
забрза на 3,6 проценти, што ќе 
биде втор резултат во Европа. 
Дополнително, Брисел посо
чува дека невработеноста ќе 
продолжи да се намалува до 
24,4 проценти годинава и до 
22 процента во 2018 година, 
што е на линија со проекциите 
на Владата.

� Позитивните движење на 
пазарот на труд се предви-
дува да продолжат и во 2017 
година, при што порастот на 
вработеноста се очекува да 
изнесува 1,8 отсто или 11 
илјади нови работни места. 
Овие проекции се базираат на 
предвиденото зголемување 
на бројот на вработени во 
компаниите што работат во 
слободните економски зони и 
активните мерки и програми 
за вработување на владата, но 

и како резултат на реализа-
цијата на јавно финансирани 
инфраструктурни проекти. 
Просечната бруто-плата во 
земјава се очекува да забеле-
жи номинален пораст од 1,8 
отсто. Приватната потрошу-
вачка се очекува да забележи 
пораст од 2,1 отсто во 2017 
година, главно како резултат 
на очекуваниот пораст на до-
ходот на домаќинствата, при 
проектирано зголемување на 
вработеноста и на платите – 
објаснува министерот за фи
нансии Кирил Миноски.

И Светска банка во својот јану
арски извештај за глобалните 
перспективи излезе со слични 
очекувања како и Европска
та комисија, иако банкарите 
од Вашингтон за Македонија 
предвидуваат нешто подобри 
остварувања, односно пораст на 
БДП од 3,3 отсто годинава, 3,7 
отсто во 2018 година и 4 отсто 
во 2019 година.

Проекцијата на ММФ е пораст на 
македонската економија од 3,5 
отсто годинава и од 3,8 отсто во 
2018 година.

Слична е и прогнозата на Народ
на банка.

� Се очекува проектираниот 
пораст на БДП за цела 2017 
година да изнесува 3,5 отсто, 
а за 2018 година 3,7 отсто. Ри-
зиците околу остварувањето 
на ваквото макроекономско 
сценарио не се позначително 
променети во однос на октом-
вриските проекции и, главно, 
се поврзани со неизвесното 
опкружување  – стои во заклу
чоците од последната седница 
на Советот на НБРМ.

Во сите проекции за македон
ската економија е јасно наве
дено дека политичката криза 
претставува главна закана за 
економијата.

� Пошироко базираното об-
новување на економијата е 
изложено на ризик од поли-
тичката криза. Среде долго-
трајната политичка криза, 
приватните компании се 
воздржуваа од инвестиции, 
порастот на кредитите за 
корпорациите беше речиси 
рамен, а Владата царуваше во 
капиталните трошоци – пи
шува во зимската прогноза на 
Брисел, што ги исцртува прио
ритетите за следниот период.

Разврската на домашната поли
тичка сцена е важна за враќање 
на довербата кај странските ин
веститори, но и за предвидливо 
деловно опкружување за домаш
ните стопанственици.

Владата преку активните мерки 
и крупните капитални проекти 
продолжи да го стимулира до
машниот приватен сектор, во 
време на политички неизвес
ности подавајќи му рака за спас 
на стопанството.

� Фискалната политика се 
очекува да остане поддршка 
на порастот на домашната по-
барувачка во 2017 година и во 
2018 година, а Владата плани-
ра значителни зголемувања 
на двата трансфера и капитал-
ни трошоци, во споредба со 
реализацијата во 2016 година, 
со континуирана средина на 
ниски даноци. Надворешната 
рамнотежа е најверојатно да 
придонесе за пораст, како и за 
зголемување на извозот, каде 
што доминираат етаблирани 
странски производители. Се 
очекува и пораст на увозот, 
како одговор на зголемување-
то на приватните и на јавните 
инвестиции, вклучително и 
планираните нови и прошире-
ни производствени капаците-
ти од странските производите-
ли во слободните индустриски 
зони – се вели во прогнозата на 
Европската комисија. �
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некако нашите 
стопанственици наоѓаат 
начин за опстојување и 
инвестиции, што е одлична 
вест за вкупниот развој на 
државава. тоа што може 
да ги компликува работите 
е политичката криза, која 
повеќе од две години врши 
голема пресија врз вкупното 
живеење, вклучително и 
економските текови
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Го ди на ва ќе се гра дат ре кор ден број па ти шта
Актив но сти за из град ба и об но ва на 
че ти ри е се ти на па ти шта, авто па ти шта, 
екс прес ни, ре ги о нал ни и ло кал ни, нај а
ви за го ди на ва ми ни сте рот за транс порт 
и вр ски, Вла до Ми сај лов ски.

Оваа го ди на ќе се поч не со из град ба и 
ре кон струк ци ја на ре кор ден број па ти
шта до се га. Со исто то тем по про дол жу
ва из град ба та и об но ва та на по ве ќе од 
200 ки ло ме три авто мат ска мре жа во 
Ма ке до ни ја. Го ди на ва до пол ни тел но 

Ма ке до ни ја еви ден ти ра ла 42.101 ту рист 
ла ни во де кем ври, кои ос тва ри ле 81.060 
но ќе ва ња, што прет ста ву ва зго ле му ва ње 
од 4,4 от сто во спо ред ба со исти от ме сец 
од прет ход на та го ди на, до де ка бро јот 
на но ќе ва ња та е зго ле мен за 4,7 от сто. 

Спо ред по да то ци те на Др жав ни от за вод 
за ста ти сти ка, бро јот на до маш ни те ту ри
сти во де кем ври 2016 го ди на, во од нос на 
де кем ври 2015 го ди на, е на ма лен за 5,3 
про цен ти, а бро јот на стран ски те ту ри
сти е зго ле мен за 11,2 про цен ти. Бро јот, 

Од 1 ја ну а ри во Хр ват ска е до не сен 
нов пра вил ник за увоз на ви но од тре
ти зем ји, со кој се во ве доа до пол ни
тел ни ус ло ви, т.н. не та риф ни ба ри е ри 
за увоз на ви но. Во оваа гру па зем ји 
е и Ма ке до ни ја. Со но ви те ус ло ви се 
зго ле му ва це на та на ма ке дон ско то 
ви но. Ма ке до ни ја ба ра об јас ну ва ње 
и под го тву ва ре ци проч ни мер ки.

Ма ке до ни ја из ве зу ва во Хр ват ска 17 
ми ли о ни ли три го диш но или 24,2 
про цен ти од вкуп на та вред ност на 
из ве зе но ви но. Вред но ста на овој из
воз е 11,2 ми ли о ни евра. Хр ват ска е 
вто ра зем ја, по Ср би ја, во ко ја из ве

Про ме тот во ин ду стри ја та 
ла ни по рас нал 9,9 про цен ти
Про ме тот во ин ду стри ја та ми
на та та го ди на во од нос на 12  
ме се ци од 2015 го ди на бе ле жи 
по раст од 9,9 про цен ти, а во де
кем ври 2016 го ди на во од нос на 
де кем ври прет ход на та го ди на 
бе ле жи по раст од 6,6 про цен
ти, об ја ви Др жав ни от за вод за 
ста ти сти ка. 

Спо ред об ја ве ни те по да то ци, 
про ме тот ос тва рен на до маш
ни от па зар има по раст од 1,2 
про цент, а на стран ски те па за ри 
8,6 про цен ти. Гле да но по се кто
ри, про ме тот во ин ду стри ја та во 
се кто рот ру дарс тво и ва де ње ка
мен во де кем ври 2016 го ди на, во 
од нос на де кем ври 2015 го ди на, 
бе ле жи по раст од 13,9 про цен
ти, а во се кто рот пре ра бо ту вач
ка ин ду стри ја од 6,4 про цен ти. 
Про ме тот во ин ду стри ја та во 
де кем ври 2016 го ди на, во од
нос на но ем ври 2016 го ди на, има 
на ма лу ва ње за 16,9 про цен ти.

Во зем ја ва има по ве ќе од  
18 ил ја ди про дав ни ци
Во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја има 
18.749 про даж ни ка па ци те ти во 
тр го ви ја та на ма ло, од кои 18.266 
се про дав ни ци и 483 се бен зин
ски ста ни ци, об ја ви Др жав ни от 
за вод за ста ти сти ка. 

Спо ред по да то ци те од спро ве де
ни от по пис од 1 до 12 но ем ври 
2016 го ди на, нај го ле ма кон цен
тра ци ја на про даж ни ка па ци те ти 
има во скоп ски от ре ги он, 23,8 
от сто. Гле да но по оп шти ни, нај
го ле ма кон цен тра ци ја има во 
Те то во 8,1 от сто, Ку ма но во 6,9 
от сто, Би то ла 6,1 от сто, При леп 
5,4 от сто, Цен тар 5,3 от сто, Стру
ми ца 4,4 от сто, Го сти вар 4 от сто, 
Ча ир 3,9 от сто, Охрид 3,8 от сто, 
Ве лес 3,4 от сто и Стру га 3,3 от
сто. На те ри то ри ја та на овие оп
шти ни се кон цен три ра ни по ве ќе 
од по ло ви на од про даж ни те ка
па ци те ти во тр го ви ја та на ма ло, 
од нос но 54,6 от сто.

свет

Цр но гор ски от ту ри зам  
за бе ле жи не о че ку ван  
по раст
Цр но гор ски те уго сти те ли оче
ку ва ат де ка и оваа го ди на ќе 
про дол жат со ту ри стич ки от 
раст кој во прет ход ни те 10 го
ди ни се зго ле ми че ти ри па ти.

Од На ци о нал на та ту ри стич ка 
ор га ни за ци ја истак ну ва ат де ка 
во 2005 го ди на стран ски от ту
ри стич ки про мет во Цр на Го ра 
из не су вал 220 ми ли о ни евра, 
до де ка ла ни до стиг нал број ка 
од 850 ми ли о ни евра. 

На ма лен бро јот на  
ко рис ни ци на мо бил ни  
те ле фо ни во БиХ
Во БиХ, во тре ти от квар тал во 
2016 го ди на, има ло 3.427.401 ко
рис ник на те ле фон ски ус лу ги 
во мо бил на та те ле фо ни ја, што 
е по мал ку за 2,87 про цен ти во 
од нос на исти от пер и од ла ни.

Спо ред квар тал ни от из ве штај 
на Ре гу ла тор на та аген ци ја за 
ко му ни ка ции (РАК), на пра ве
на врз ос но ва на по да то ци те на 
опе ра то рот, во тре ти от квар тал 
ми на та та го ди на па за рен ли дер 
во мо бил на та те ле фо ни ја е „БХ 
Те ле ком” со 47,14 про цен ти удел 
и бе ле жи благ по раст, до де ка „Те
ле ком Срп ска” има удел од 37,99 
про цен ти на па за рот, а „ХТ Мо
стар“ 14,49 про цен ти.

Хр ват ска та ди стри бу тер ска ком
па ни ја „Ор би ко“, во сопс тве ност на 
Бран ко Рог лиќ, ја пре зе ма сло ве

Гр ци ја во ја ну а ри за бе ле жа ла 
пр ви чен су фи цит од ед на  
ми ли јар да евра
Гр ци ја во ја ну а ри по ка жа ла пр ви чен 
бу џет ски су фи цит во из нос од 1,012 
ми ли јар да евра, по ка жу ва ат ста ти стич
ки те по да то ци ци ти ра ни од грч ки те 
ме ди у ми. Су фи ци тот е за 342 ми ли о
ни евра по го лем во спо ред ба со цел та 

по ста ве на во прет ход на та кон тро ла.
При хо ди те во бу џе тот за бе ле жа ле скок 
за 325 ми ли о ни евра во од нос на по
ста ве на та цел. Рас хо ди те во ја ну а ри, 
пак, би ле по ни ски за 137 ми ли о ни евра.

По зи тив ни те по да то ци од бу џе тот мо
же да пос лу жат ка ко вла дин адут во 
пре го во ри те со кре ди то ри те, сме таа 
екс пер ти те.  

„Ролс ројс“ ла ни за гу бил 5,2 ми ли јар ди евра

пак, на но ќе ва ња та на до маш ни те ту ри
сти е на ма лен за 4,6 про цен ти, а бро јот 
на но ќе ва ња та на стран ски те ту ри сти 
е зго ле мен за 12,5 про цен ти. Во пер и о
дот ја ну а ри де кем ври 2016 го ди на, во 
од нос на прет ход на та го ди на, бро јот на 
ту ри сти те е зго ле мен за 5 про цен ти. Кај 
до маш ни те ту ри сти има зго ле му ва ње за 
4,8 про цен ти, а кај стран ски те за 5,1 про
цент. Бро јот, пак, на но ќе ва ња та по рас нал 
за 2,8 от сто, при што кај до маш ни те ту
ри сти има зго ле му ва ње за 3,6 про цен ти, 
а кај стран ски те за 1,7 про цент.

неч ка та „Еве рет гру па“ (вто ри от 
нај го лем ди стри бу тер за коз ме ти
ка во ре ги о нот). По оваа акви зи
ци ја, вкуп ни от го ди шен при ход на 
„Ор би ко“ ќе до стиг не из нос од две 
ми ли јар ди евра, а до 2020 го ди на 
ком па ни ја та би тре ба ло да има при
ход од че ти ри ми ли јар ди евра. Ме
наџ мен тот на „Еве рет“ оста на ист и 
ќе по мог не по бр зо да се ин те гри ра 
во „Ор би ко бју ти“, со раз вој на сопс
тве ни те мар ки.

Ком па ни ја та „Еве рет“ има се ди ште 
во Сло ве ни ја и ос тва ру ва го ди шен 
при ход од 33 ми ли о ни евра, ди стри
бу и ра око лу 130 тр гов ски мар ки и 
ра бо ти на 12 па за ри.

Бри тан ска та ком па ни ја „Ролс ројс“ со
оп шти де ка ми на та та го ди на има ла 
за гу ба од 5,2 ми ли јар ди евра по ра ди 
вр тог ла ви от пад на вред но ста на бри
тан ска та фун та по ре фе рен ду мот за 
из лез на зем ја та од ЕУ.

Ком па ни ја та, ко ја, ме ѓу дру го то, про
из ве ду ва и мо то ри за ави о ни, со оп шти 
де ка по ра ди па дот на фун та та од ре чи

си 20 про цен ти во од нос на до ла рот, 
мо ра ла да ја на ма ли вред но ста на не кои 
од до го во ри те.

Освен тоа, „Ролс ројс“ мо ра да пла ти 
788 ми ли о ни евра за по рам ну ва ње во 
вр ска со об ви не ни ја та за да ва ње ми то.
„Ролс ројс“ ве ќе не про из ве ду ва лу ксуз
ни авто мо би ли би деј ќи тој дел го пре
зе де „БеЕмВе“.

Хр ват ски „Ор би ко“ го пре зе ма 
сло ве неч ки „Еве рет“

ќе поч не ре кон струк ци ја та на две но ви 
авто пат ски дел ни ци.

За го ди на ва е пла ни ран и по че ток на из
град ба на три но ви екс прес ни па ти шта 
во дол жи на од по ве ќе од 100 ки ло ме три, 
што е ин ве сти ци ја од око лу 250 ми ли о ни 
евра. Во ре ги о нал на та пат на мре жа мо
мент но се ра бо ти на че ти ри ре ги о нал ни 
па ти шта, а ќе поч не из град ба и об но ва 
на 37, за што е пред ви де на ин ве сти ци ја 
од по ве ќе од 55 ми ли о ни евра.

зу ва ме ма ке дон ско ви но и тре та по 
Гер ма ни ја и Ср би ја во кои из ве зу ва ме 
ма ке дон ско на лив но ви но.

Спо ред но ви от пра вил ник, се од ло жу
ва пер и о дот на ста ва ње на уве зе но то 
ви но во про мет, нај мал ку 32 де на од 
ца ри не ње на ви но то до из да ва ње 
на доз во ла та за пу шта ње во про мет. 
Освен тоа, се зго ле ми ја и ба ра ња та 
за до пол ни тел ни ана ли зи и за шти
та на жи вот на та сре ди на. Со тоа се 
зго ле му ва це на та на ви но то. Оваа 
мер ка, очиг лед но, е до не се на за за
шти та на хр ват ско то про из водс тво 
од увоз ни те ви на.

Ма ке до ни ја во де кем ври ја по се ти ле 42.101 ту рист

Хр ват ска го  
ус лож ни уво зот на 
ма ке дон ско то ви но
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НиКола 
ГруевсКи

солЗа  
Грчева

Ние сме подготвени 
да одиме во опози

ција и ќе направиме сѐ што е во наша моќ да 
не се прифатат барања кои се нелогични и 
се штетни за целата држава, со кои не им се 
помага ниту на Македонците ниту на Алба
нците. Само ќе го наруши мирот, стабилноста, 
ќе создаде дополнителна нетрпеливост, која 
во некои места постои и е видлива, и ќе нѐ 
раскара дополнително.

Ако има коалиција 
меѓу СДСМ и ДУИ, 

мислам дека ВМРО и Беса ќе победат на след
ните избори. Тоа е мојата теза, оние кои нема 
сега да формираат влада, ќе бидат победни
ци на следните избори. ДУИ тоа го гледа, но 
самиот се поставува во неможна ситуација, 
тие сами влегоа во лоша политичка разврска.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
МајК  
ли

Наградно прашање 
бр. 1: Во согласност со 
високите стандарди 
за демократија, колкумина во СДСМ знаат што 
има во пакетчето до Мала Речица? Демократија
та е моќ на убедување на инакумислечките во 
исправноста на сопствените идеи. Во спротивно 
се добива #НаТаткоИмПартијата. Во СДСМ има 
прекалени борци, а не непријатели на социјал
демократијата и на татковината.

софија  
КуНовсКа

Добив кредибилни 
извештаи дека ми
сијата на САД во Ма
кедонија активно се 
мешала во политиката на Македонија, како и 
во формирање на медиумската средина и на 
граѓанското општество, често фаворизирајќи 
групи од едно политичко убедување пред други. 
Овие извештаи се обесхрабрувачки и доколку 
се точни, тогаш се навистина проблематични.

стевчо 
јаКиМовсКи

Ако СДСМ формира 
влада, нема да биде 

испочитувана волјата на граѓаните и тоа ќе 
предизвика сериозни проблеми. Кризата нема 
да се реши, туку дополнително ќе се продлабо
чи, посебно ако се има предвид дека лидерот на 
СДСМ е вмешан во голем корупциски скандал.

Нашата собирна точ
ка треба да се преком
понира од национал
ното кон државното и националното да се врзе 
за државното. Тоа е една многу сериозна работа, 
каде што се направени големи пропусти со текот 
на времето и со уставите, со амандманите особе
но, десет години подоцна од првиот Устав итн., 
кога де факто Македонија е направена како некое 
претпријатие, секој може да прави што сака. Иако 
националното мора да се врзе за државното. Не 
можете вие во Америка, ако имате американски 
пасош, да кажете дека сте Јапонец. Вие сте Јапонец 
за себе, а инаку во структурата на самата држава 
вие сте Американец. Така е и во Франција, така е 
на сите места, целиот Запад е така устроен.

МитКо  
МаџуНКов

 |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |   |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |  

Додека со нетрпение 
очекува да седне во 
пратеничкото столче 

заработено со пролетниот 
молерски курс, активистот 
Павле Богоевски се кали 
како политичар. Првите че
кори како политичар Павле 
ги прави на „Фејсбук“, преку 
статуси.

големи последици за нашата 
држава. Ниту Ахмети, ниту 
ДУИ, ниту кој било друг од 
нас не може да побегне од 
одговорноста што ќе следу
ва  морална, политичка, но 
и кривична.

Секогаш е некој друг вино
вен, а овој пат на Ахмети му 
се падна да го носи крстот. 
Првпат во историјата судби
ната на Македонија ја реша
ваат албанските партии, па 
ете да не биде СДСМ, зашто 
никогаш не е, нека биде 
Ахмети. Така, од напишано
то е јасно  Ахмети ќе ја носи 
Македонија на душа.

За едно е во право, мора да 
се признае – кризата трае 
предолго. Но, би било добро 
кога Павле би си ги поста
вил самиот на себе истите 
прашања. Знае ли Павле 
кој ја создаде, ја одржува и 
ја одолжува кризата? Знае 
ли Павле дека сината боја 
од неговиот шарен спектар 
е таа што ја зацрнува Маке
донија речиси три години, 
дека потписот на Ахмети 
ќе беше неважен ако СДСМ 
не ги избришеше црвените 
национални линии. Знае ли 
Павле дека СДСМ загуби на 
последните парламентар
ни избори токму поради 
антидржавните политички 
калкулации и инструментот 
за прогон исклучително на 
челници од власта – СЈО? Знае 
ли Павле дека со секоја загу
бена секунда расте бројот на 
измамени и нервозни под
држувачи на СДСМ, кои не 
го добија ветеното од губит
никот на изборите? Знае ли 
Павле дека верувал тој или 
не во демократските капаци
тети на Али Ахмети, дека не 
е демократски да зборува за 
пратеници, кои како насушен 
леб му се потребни на СДСМ, 
со сточниот речник на сопар
тиецот Стево Пендаровски: 
„Дај десет и губи се“. 

Павле, тој кого го молите не 
треба да го лутите, знаеш ли? 
� (Р.Р.)

НЕРВОЗНО 
лИ ПРашаш, 
БОГОЕВСКИ 
ПаВлЕ?

Така, со еден статус и по
веќе „лајкови“ му го про
должи мандатот на СЈО без 
гласовите на ВМРОДПМНЕ, 
им ја оправда платата на 
доскорашниот директор 
на Фондацијата „Отворено 
општество“, Владе Миличин, 
и на актуелната директорка 
Фани КаранфиловаПанов
ска, а неделава се најде во 
нашата рубрика истакнати 
личности на неделата со пре
дупредувањата упатени кон 
Али Ахмети. 

Од врвна ароганција СДСМ 
почна да демонстрира врв
на понизност испомешана 
со критична доза адрена
лин   пред нозете на ДУИ. 

Со невешто затскривање на 
нервозата зад прашалници
те, Павле во еден статус му 
се обраќа на Али Ахмети. Во 
неколкуте прашања споме
нува и казни и одговорност. 
Дрските прашања за Ахмети 
се само тоа  одраз на нерво
зата во шарените редови на 
„Павел Шатев“. 

Непишаните политички 
правила велат дека сега е 
период на молчење за да се 
избегне влегување во кон
фликт со политички струк
тури што се потенцијални 
коалициски партнери.

Затоа, нема да кажам ништо, 
само ќе поставам неколку 
прашања:

 Знае ли Али Ахмети дека 
со секој ден мудрување, 
тој своерачно ја одолжува 
кризата во која сите сме 
премногу долго?
 Знае ли Али Ахмети дека 
нема политичка калкула
ција што ќе резултира со 
заштита на членовите на 
ДУИ од евентуален прогон 
од СЈО?
 Знае ли Ахмети дека со 
секоја изгубена секунда, 
тој губи и гласови?
Знае ли Ахмети дека 

граѓани те гласаа за по
литичарите, конечно, да 
се фатат за работа и да 
почнат да ги решаваат 
реалните проблеми на 
граѓаните, а не да седат 
дома и да чекаат да видат 
на која страна дува ветрот 
во Мала Речица?

Знае ли Ахмети дека 
е дин   ствената причина 
што тој сега е во центарот 
на вниманието е дека на 
Македонија ѝ се ужасно 
потребни пратениците од 
ДУИ, а не дека некој верува 
во неговите демократски 
капацитети? И дека ова е 
период кога ТОЈ треба да 
моли за нова шанса, а не 
ние него за помош?

Доволно време загубивме. 
Секој нареден чекор (вклу
чително и чекањето) ќе има 

Павле Богоевски

Роден на:   
14 февруари 1986 година  
во Скопје

Обра зо ва ние:   
Факултет за безбедност  
во Скопје

Про фе си ја:   
Активист за правата на 
ЛГБТ-заедницата
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В о ноември 1998 година, 
Ангела Меркел разгова
рала со  фотографката 

Херлинде Келбел. Тоа беше 
момент на неизвесност во ка
риерата на Меркел, која седум 
години служеше во кабинетот 
на канцеларот Хелмут Кол. Таа 
година тој си поднесе оставка, 
а неговата партија загуби на 
општите избори. Германците 
се замориле од неговото ра
ководство и неговата партија, 
Христијанскодемократската 
унија (ЦДУ) се најде во опози
ција.

Меркел имаше среќа. Новиот 
лидер на ЦДУ, Волфганг Шојбле, 
ја одбра за негова генерална 
секретарка. Таа беше решена да 
не се дозволи нејзината кари
ера да заврши како таа на Кол.

- Некогаш сакам да го најдам 
вистинскиот момент да се по-
влечам од политиката. Тоа е 
многу потешко отколку што 
замислував. Не би сакала да 
бидам полумртва руина кога 
ќе ја напуштам политиката, 
туку, напротив, би сакала да 

продолжам и со нешто дру-
го  рекла таа во разговорот со 
Келбел.

Дали Меркел го пропушти вис
тинскиот момент? Дали се фати 
во стапицата на Кол?

Минатиот понеделник, Мер
кел беше во седиштето на 
Христијанскосоцијалната 
унија (ЦСУ), баварската сес
тринска партија на ЦДУ, и из
гледаше како да е гостинка на 
сопствениот погреб. До неа 
беше лидерот на ЦСУ Хорст 
Зехофер, кој иако со месеци ја 
прекоруваше канцеларката за 
политиката кон бегалците и 
се закануваше дека нема да го 
поддржи нејзиниот реизбор, 
конечно, реши да ја поддржи 
Меркел.

- јас... ммм... како лидер на 
цСУ... ммм... ве информирам 
дека... ммм... јас... ммм, ммм... 
ја објавувам мојата поддрш-
ка... ммм... и поддршката на 
цСУ... ммм... за германската 
канцеларка Ангела Меркел... 
ммм, ммм... за претстојната 

изборна кампања и за нејзи-
ната кандидатура за канце-
лар на Сојузна Република 
Германија.. ммм, ммм... со 
поддршка на раководството 
на партијата и на извршниот 
комитет  изјави тој.

ослободена сПД
Тоа беше убедливо најневесе
лото почнување изборна кам
пања во поновата германска 
историја. Ако конзервативната 
кампања е на кревки нозе како 
и поддршката на Зеховер, то
гаш Меркел може веднаш да 
ги предаде клучевите од каби
нетот на противкандидатот од 
Социјалдемократската партија 
(СПД), Мартин Шулц.

Каков пресврт! Само пред три 
недели, се чинеше дека един
ствениот заплет во наредните 
избори ќе биде со колкава раз
лика ќе загуби СПД од Меркел 
и дали партијата ќе заврши во 
опозиција место во сегашна
та улога како помал коали
циски партнер. Речиси сите 
социјалдемократи очекуваа 
дека поранешниот партиски 
лидер Зигмар Габриел ќе ја 
води кампањата на СПД како 
кандидат за канцелар и дека 
ќе ја одведе партијата во сигу
рен пораз. Место тоа, Габриел 
неочекувано поднесе оставка 
и му ја препушти функцијата 
на Шулц и партијата одеднаш 
изгледаше ослободена.

Дали ерата на Меркел се ближи 
кон својот крај? Дали располо
жението се менува? Бројките сѐ 
уште не се јасни и анкетите не 
се секогаш исти со изборните 
резултати  како што научивме 
од „Брегзит“ и од изборот на 
Доналд Трамп. Но, политич
кото расположение во земјата 
се менува, па дури и луѓе од 
кругот на Меркел велат дека 
трендот е јасен и во моментов 
оди во правец на СПД.

Според анкетите на „Инфра
тест димап“, 50 проценти од 
Германците сакаат новата вла
да да биде предводена од СДП, 
резултат што е за 14 проценти 
повисок од последните општи 
избори во 2013 година. Само 
39 проценти сакаат владата 
да ја водат конзервативците 
на Меркел. Шулц, исто така, 
води во однос на Меркел и на 
прашањето кој кандидат гла
сачите би го избирале кога би 
можеле да гласаат за кандидат 
место за партија. Има речиси 
20 години откако СПД имаше 
слично водството на тоа пра
шање. Тоа беше во март 1998 
година, кога Герхард Шредер 
ја објави својата кандидатура 
против Хелмут Кол  кампања 
на која отиде за да победи. Кога 
Шулц минатиот понеделник се 
појави во фабриката за текстил 
во Бохолт, град во западниот 
дел на Германија, во близина 
на холандската граница, тој 
беше пречекан со ритмички 
аплауз и со пароли на кои пи
шуваше: „Шулц сега“ и „Време 
е за Мартин!“

се бара место повеќе

Оживувањето на најстарата 
политичка партија во земја
та е видлива насекаде: Раз
гранокот на СПД во Северна 
РајнаВестфалија прими 140 
регистрации за семинар за 
претстојната кампања и по
крај тоа што се очекуваа само 

25. Бројот на барања за нови 
членови е повисок отколку 
што некогаш бил во поново 
време, со повеќе од 4.600 нови 
членови, кои се регистрира
ат на интернет, откако Шулц 
беше избран за кандидат на 
партијата.

Во југозападниот германски 
град Фрајбург, локалната 
канцеларија на СПД остана 
без хартија за нови членови и 
партијата се соочува со исти
от проблем во државите Сар 
и Долна Саксонија. Кога Шулц 
го посети локалниот разгра
нок во североисточниот дел 
на Хамбург минатата недела, 
стотици членови сакаа да при
суствуваат. Партијата ја про
мени локацијата, но, сепак, 
имаше место само за околу 100 
лица. Одамна СПД не враќала 
луѓе од врата.

Меѓу конзервативците, грижи
те се зголемуваат.

 Може да се влијае врз бројки
те на анкетите, но не може да 
се одврати промената во рас
положението, вели лидерот на 
ЦСУ  Хорст Зехофер.

Успехот на Меркел веќе долго 
време се градеше на сметка на 
СПД. Централнолевичарската 
партија имаше тешкотии по
ради променливата природа 
на лидерот Зигмар Габриел и 
поради неговата способност 
да ги оттурне од себе дури и 
тие што го сакаа само најдо
брото за него. Сега, Габриел се 
повлече и го насочи центарот 
на вниманието точно на слабо
стите на канцеларката.

 Во 12тата година од нејзи
ниот мандат, Меркел сега се 
соочува со вообичаената за
мореност што ја чувствуваат 
луѓето кон функционерите, 
со која се соочуваше Аденау
ер во 19591960 година, Кол 

во годините по 1989 година и 
Маргарет Тачер по 11 години 
како премиерка  вели Андре
ас Рудер, историчар од Мајнц. 
Но, тоа не значи дека само 
дека електоратот е уморен од 
Меркел. Таа, исто така, води 
конзервативна алијанса, која е 
поделена повеќе од кога било 
досега. Самитот за мир што 
ЦСУЦДУ го одржа во Минхен 
пред една недела не е ништо 
повеќе од еден привремен 
прекин на огнот и аурата на 
Меркел како канцеларка, која 
е смирена и во време на криза 
што значително се продлабочи 
во текот на летото во 2015 го
дина, кога таа ги отвори грани
ците на земјата за бегалци. Тоа 
беше чин на хуманост, но не 
само што ја подели Германија, 
туку ја подели и Европа. Всуш
ност, ЕУ и денес продолжува да 
страда од одлуката на Меркел.

Канцеларството на Меркел 
покажува дека е застарено и 
тука лежи опасноста. Често 
гласовите на електоратот за 
противкандидатот се глас про
тив актуелниот функционер. 

Само шест месеци пред изборите 
во Германија, реизборот на Ангела 
Меркел станува сѐ понесигурен со 

секоја измината недела. Мартин 
Шулц е опасен противник и неговите 

социјалдемократи се полни со 
ентузијазмот што ѝ недостига на 

партијата на канцеларката

Меркел, сепак, може да зaгуби
КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ ВО ГЕРМАНИЈА сВет
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Во Германија политичката моќ 
се разнишува со текот на вре
мето. Лудвиг Ерхарт и Хелмут 
Шмит беа отфрлени бидејќи 
веќе не ги следеа сопствени
те партии. Хелмут Кол беше 
присилен да ја напушти функ
цијата бидејќи, по 16 години во 
канцеларството, тој изгледаше 
како споменик: сив и скаменет.

викање и исвиркување

Меркел долго време беше во 
можност да профитира од 
фактот дека таа ретко предиз
викуваше силни емоции. Таа 
полека ја модернизираше ЦДУ 
овозможувајќи ѝ на партијата 
да привлече различни групи 
гласачи. Таа им се обраќаше на 
младите жени и на жителите на 
големите градови, изборните 
единици што никогаш не гласа
ле за ЦДУ и за ЦСУ. Некои кон
зервативни гласачи ѝ свртија 
грб на партијата, но, сепак, таа 
освои повеќе гласачи отколку 
што избрка.

Но, бегалската криза промени 
сè и од летото 2015 година, 
Меркел стана крајно полари
зирана.

- Сега постојат луѓе што по-
прво би ги пресекле раце от-
колку да гласаат за Меркел 
 вели еден близок пријател 
на Меркел. Кога канцеларка 
водеше кампања во Мекленб

ург  Западна Померанија ми
натото лето пред изборите во 
државата, таа повремено се 
појавуваше само пред одбрана 
публика затоа што, инаку, неј
зините говори ќе беа задушени 
од викање и од исвиркување.

Тоа расположение му оди во 
полза на Шулц. Тој дури и е во 
можност да привлече некои 
поддржувачи на десничарската 
популистичка партија Алтер
натива за Германија. Шулц е во 
можност да ги комбинира на
виките на популистите со цен
тралнолевичарска платформа, 
вклучувајќи ја и нивната посве
теност кон Европската унија и 
кон либералната политика за 
бегалците во земјата. До нео
дамна, само Алтернативата за 
Германија нудеше јасна алтер
натива за Меркел. Сега, тоа го 
прават и социјалдемократите, 
барем во однос на политичкиот 
стил. Нивната порака е јасна: 
Меркел треба да си оди.

Неодамна, 66годишниот Фалк 
Одрих стоел зад штандот на 
пазарот на земјоделците во 
Франкфурт и продавал кисе
ли краставички, како начин 
на дополнување на пензијата. 
Во 2014 година, тој бил дел од 
кампањата на партијата Алтер
натива за Германија во Ерфурт.

- Дистрибуирав 40.000 ле-
тоци и со часови стоев зад 

бината на партијата на цен-
тралниот плоштад во градот 
 рече тој.

Тогаш тој сметал дека таа е 
партијата на обичните луѓе, но, 
како што вели тој, штом вле
зат во парламентот, партиски 
функционери го забораваат 
обичниот народ. Одрих се жа
леше дека Бјурн Хуке, лидерот 
на разгранокот на партијата во 
законодавството на Тирингија, 
сѐ повеќе станува агитатор  
неодамна неговите повици за 
Германија да ја остави настрана 
вината во Втората светска вој
на беа масовно критикувани. И 
сега, со Шулц на чело на социјал
демократите, Одрих има намера 
да ѝ се приклучи на партијата. 
Веќе имам апликација за член
ство дома, рече тој.

Не му пречи ли фактот дека 
Шулц, во поголема мера од мно
гу други германски политичари 
ги поддржува Европската унија 
и хуманитарниот пристап кон 
прашањето за бегалците? Не, 
Одрих рече, додавајќи дека тој, 
всушност, смета дека тоа е до
бро: бегалците, рече тој, треба 
да бидат соодветно дистрибу
ирани низ цела Европа, а не 
само Германија да ги прима.

- Тоа беше грешката на Мер-
кел, фактот дека таа ги отво-
ри границите, без прво да се 
координира со другите Евро-
пејци  вели Одрих.

Шулц стана фигура на ветување
то, отелотворувајќи ги сите ви
дови надеж. Тој никогаш немал 
позиција во германската влада, 
ако не се смета неговиот мандат 
како градоначалник на Вурзе
лен, град со население од 40.000 
луѓе на границата со Холандија. 
Но, Шулц успеа да ги искористи 
своите години како градоначал
ник на Бурзелен во приказната 
дека е човек од народот.

- Вистинскиот живот нема да го 
најдете во Бундестагот, туку на 
градските улици  рече Шулц. 

сВет
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елит ПлаЗа - Хотел и бизнис центар скопје

Нова приказна во градот
Модерен и луксузен 

хотел со 4 ѕвезди
Лоциран позади 

Универзалната сала 
во Скопје

елит ПлаЗа  
Хотел и бизнис центар – скопје

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

на 5 нивоа во склоп на самиот хотел

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

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

послужена во елитен ресторан

www.eliteplaza.mk

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



анксиозноста не е болест, но може да стане сериозен проблем
здраВjе

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

ДОРА ПОПОВА, ПСИХОЛОГ И СОЦИОТЕРАПЕВТ

А нксиозноста не е болест, но 
може да се претвори во сери
озен проблем, кога ќе стане 

длабоко вкоренета „несвесна навика“, 
која личноста ја храни и ѝ ја дава це
лата своја енергија, вели Дора Попова, 
психолог и социотерапевт во Цента
рот за применета психологија „Дора“.

Анксиозноста и паничите напади се 
едни од најчестите состојби на 21 век 
и тоа е случај не само во светот, туку 
и кај нас. Некои луѓе се решаваат 
да побараат помош, но дел од нив 
уште молчат и не сакаат со нико
го да ги споделат своите стравови. 
Анксиозноста може да се движи од 
блага вознемиреност и да се појавува 
кога се возиме во автобус, кога има 
мешаница, или, пак, при возење со 
авион. Но, може да биде и хронично 
агитирана состојба, која целосно ја 
парализира личноста.

 Што е анксиозност и како се пре-
познава? Знаат ли лицата сами да 
препознаат за што станува збор?
ПОПОВА: Анксиозноста најчесто се 
дефинира како нејасен и лебдечки 
страв, кој не е диференциран од стра
на на личноста што го чувствува и 
најчесто се манифестира како реак
ција на некаква опасност (најчесто 
ирационална) за која личноста по
стојано има чувство дека ја демне, при 
што има непријатни очекувања дека 
ќе ѝ се случи нешто катастрофално 
во далечна или блиска иднина. Ина
ку, често лицата што ја чувствуваат 
анксиозноста, во почетокот на неј
зината појава не знаат да препозна
ат за што станува збор,па погрешно 
мислат дека симптомите се резултат 
на некои внатрешни, органски нару
шувања во организмот. Вообичаено 
стравуваат од некоја болест на срце
то, бидејќи забрзаното срцебиење и 
плиткото дишење се едни од најзна
чајните симптоми кога е во прашање 
анксиозноста. Во таков случај, луѓето 
неретко се изложуваат на различни 
лекарски прегледи, меѓутоа, откако 
ќе добијат потврда од лекарот дека 

сѐ е во ред со нивното физичко 
здравје, сфаќаат дека се случува 
нешто друго, па следува барање 
стручна помош од психолог или 
психијатар.

 Кои се причините за појава 
на анксиозност?
ПОПОВА: Постојат многубројни 
причини за појава на анксиоз
носта, но во најголем број слу
чаи, таа е резултат на стрес, кој 
не е секојдневен за личноста и, 
едноставно, е минлив. Може да 
биде во прашање смрт на блиска 
личност, развод, егзистенција
лен проблем, појава на болест 
во блиското семејство итн. Исто 
така, не е исклучена можноста 
анксиозноста да се појави во пе
риод на некоја значајна живот
на промена за личноста, дури 
и да станува збор за позитивна 
промена. Се разбира, на крај на
собраниот стрес, чијашто нега
тивна енергија не е соодветно 
канализирана, а кој го причину
ваат секојдневните непријатни 
ситуации, може да биде причина 
за појава на анксиозност. Затоа 
во текот на психотерапијата 
истражуваме што се случило 
во животот на клиентот пред 
појавата на анксиозноста и што 
се случува за време додека трае.

 Како живеат луѓето со симп-
томи и со панични напади?
ПОПОВА: За разлика од анкси
озноста, паничниот напад прет
ставува ненадејно искуство 
на интензивен страв при што 
личноста чувствува како да ја 
губи земјата под нозете и таа 
може да биде целосно свесна, но 
може да биде и без јасно свесна 
перцепција. Паничниот страв е 
проследен со многу непријатни 
вегетативни симптоми како што 
се брзо чукање на срцето, врто
главица, тремор, потење, недос
тиг од воздух, топли и студени 
бранови во телото, болка и не
пријатност како притисок и сте
гање во градите, чувство на заду
шување, гадење. Квалитетот на 
животот на луѓето што живеат 

со панични напади е прилично 
осиромашен бидејќи, за разлика 
од анксиозноста, која, обично, се 
толерира тивко, кај нападите на 
паника се забележува чувство на 
понижување и личноста верува 
дека сите околу неа гледаат дека 
таа се однесува „чудно“, па почну
ва да избегнува јавни места, дви
жејќи се во еден сигурен и тесен 
круг. Паничниот напад може да 
трае кратко, или да потрае не
кое време, но може да добие и 
хроничен тек. Тоа е дополните
лен проблем бидејќи личноста 
што страда од панични напади 
постојано е во исчекување на 
следниот напад, што предизви
кува дополнителна анксиозност 
кај неа, па во мирниот период 
од едниот до другиот паничен 
напад, често станува опседна
та со тоа исчекување, при што 
самата може да се блокира во 
извршувањето на секојдневните 
активности.

 Дали анксиозноста може да 
го парализира секојдневниот 
живот?
ПОПОВА: Во зависност од сте
пенот на симптомите на анкси
озност, секојдневниот живот на 
луѓето може да биде помалку 
или повеќе попречен. Имено, 
анксиозноста може да се дви
жи од блага вознемиреност и 
да се појавува само во одредени 
ситуации (на пр. возење во ав
тобус, метеж, возење со авион), 
сѐ до хронично агитирана сос
тојба, која целосно ја парализи
ра личноста. Крајната фаза од 
оваа состојба ја добива својата 
клиничка слика и фармакоте
рапијата станува неопходна, 
се разбира, во комбинација со 
психотерапијата.

 Што вели Вашата практика? 
Дали расте бројот на лицата 
што бараат помош поради 
анксиозност?
ПОПОВА: Анксиозноста и пани
чите напади се, дефинитивно, 
едни од најчестите состојби на 
дваесет и првиот век. Бројот на 

лицата што страдаат од овие 
состојби е огромен, не само кај 
нас, туку секаде во светот. Добар 
дел од овие лица се решаваат да 
побараат стручна психолошка 
помош, но голем дел од нив сѐ 
уште молчат, бидејќи се чувству
ваат ранливо, а ранливоста им 
предизвикува срам или страв 
за тоа како ќе бидат прифатени 
во нивната потесна, а, можеби, и 
поширока околина.

 Дали анксиозност е болест 
или состојба и дали се лекува?
ПОПОВА: Анксиозноста, дефи
нитивно, не е болест, но може 
да се претвори во сериозен про
блем, кога ќе стане длабоко вко
ренета „несвесна навика“, која 
личноста ја храни и ѝ ја дава 
целата своја енергија. Тогаш 
постои можност анксиозноста 
да направи промени во физио
лошката структура на личноста, 
па како што напоменав, станува 
неопходна медикаментозната 
терапија, комбинирана со пси
хотерапијата. Особено е важно 
да се работи на потенцијалот на 
клиентот да се поддржи себеси 
во својот живот и да се здобие со 
доверба во своите механизми на 
функционирање, да го преиспи
та своето автоматизирано одне
сување, да го збогати спектарот 
на својот психички алат, да ја 
прошири свесноста за себе и за 
својот однос кон опкружувањето 
и да го најде своето место во све
тот, живеејќи го животот во полн 
ек место да се плаши од него. 
Посебно се работи на враќањето 
на стабилноста на основата на 
која стои личноста, а тоа е неј
зиното тело, интимните односи, 
пријателите, професионалниот 
идентитет, хобито, интересите и 
плановите. Клиентот се охрабру
ва да контактира со сите овие 
аспекти и полека да го зацвр
сти секој од нив, да ги поддржи 
своите здрави потенцијали, да 
верува во нив и на крај да раз
бере на што го предупредуваат 
симптомите и какви психички 
застои има во заднината. 

во зависност од степенот на симптомите на анксиозност, 
секојдневниот живот на луѓето може да биде помалку или 
повеќе попречен. имено, анксиозноста може да се движи 
од блага вознемиреност и да се појавува само во одредени 
ситуации, па сѐ до хронично агитирана состојба, која 
целосно ја парализира личноста, вели Попова
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Македонците не 
страдаат од 
фејсбукоманија
Јавете им се на пријателите со кои се допишувате, 
испечатете ги фотографиите и направете албум, 
читајте книги, решавајте крстозбори во весник, купете 
специјализирано списание од областа што ве интересира, 
сакајте се и карајте се гледајќи ги луѓето в очи

ИНТЕРНЕТОТ ОПАСЕН КАКО КОКАИН

Пишува | Катерина Митиќ

„Фејсбук“ ги прави среќните 
 несреќни, љубоморните  
завидливи, депресивните 

уште подепресивни, е генералниот 
заклучок на повеќе студии објавени 
во последнава деценија, откако по
стои „Фејсбук“. 

Психолозите и социолозите, главно, се 
согласуваат дека луѓето не се свесни 
колку време поминуваат на социјал
ната мрежа. Типичниот зависник од 
„Фејсбук“ на својот профил поминува 
барем четири часа дневно, склон е кон 
депресија и има ниска самодоверба 
во поглед на својот физички изглед 
и карактер, ги запоставува реалните 
обврски за сметка на помалку важните 

активности. Сепак, група психолози и 
социолози на зависноста од социјални 
мрежи ѝ пристапуваат и од спротивен 
агол – тие ја истакнуваат желбата за 
припадност, а некои, пак, сметаат дека 
„Фејсбук“ е погоден за создавање зави
сност на екстровертни луѓе, кои тешко 
почнуваат комуникација во реалниот 
свет затоа што е привид на комуни
кација.  Ваквиот тип луѓе што кому
ницираат на „Фејсбук“ имаат целосна 
контрола над разговорот, можат да го 
прекинат кога ќе стане неприфатлив и 
да почнат нова комуникација со некој 
друг пријател.

Иако и самите сме сведоци дека со
цијалните мрежи окупираат значите

лен дел од нашето време и внимание и 
дека имаат големо влијание врз наши
от живот и продуктивноста, фејсбуко
манијата сѐ уште не се наоѓа на ниту 
една од двете листи на ментални нару
шувања Дијагностичкостатистичкиот 
прирачник за ментални нарушувања 
(DSM) и Меѓународната класифика
ција на болестите (ISD).

Причина за тоа е токму различниот 
пристап на психолозите, според кои 
досегашните истражувања не обез
бедиле доволно уверливи емпириски 
докази што би го оправдале потегот.

Од друга страна, истражувањата на 
оваа тема покажуваат дека и една 
недела одмор од „Фејсбук“ и, општо, 
од социјалните мрежи, преродува – 
апстинентите се многу позадоволни 
од сопствениот живот, а, секако, и 
порасположени. 

Модерното време носи модерни бо
лести, а зависноста од „Фејсбук“ не е 
нешто ново, туку продолжување на 
една поширока тема  зависност од 
интернет. Кога некој минува од чети
ри до шест часа дневно на интернет, 
било да е на „Фејсбук“, „Инстаграм“ 
или „Снепчет“, па дури и страница со 
дневни вести, се смета дека е зависен 
од интернет, вели психологот Натка 
Пацоска од Институтот за брак и за 
семејство. Доколку се случи да снема 
интернет, струја, да се расипе компју
тер, телефон, објаснува таа, тогаш 
лицето станува силно анксиозно од 
една страна, а од друга страна не знае 
како да ја победи здодевноста.

Установено е дека „Фејсбук“ ги прави 
луѓето несреќни и завидливи, дали 
кај нас се направени истражувања во 
оваа насока?

 Дали Фејсбук ги прави луѓето не
среќни, завидливи  некои истражу
вања во светот го покажуваат тоа. 
Таквото однесување е поврзано со 
фотографиите и со другите објаве
ни работи од пријатели и од познај
ници од местата што ги посетиле, 
каде заминале на патување, со кого 
се дружеле, во кои локали во градот 
се движат, какви автомобили возат, 
какви подароци добиле и сл. Кај нас 
такви истражувања се инцидентни и 
не можат да ја изразат вистинската 
слика дали и колку употребата на 
социјалните мрежи ги прави луѓето 
зависни, завидливи, несреќни.

Употребата на „Фејсбук“ има и пози
тивни страни, освен негативни. Такви 
позитивни страни се контакт и кому
никација со многу луѓе, возобнову
вање стари пријателства, комуника
ција со роднини што се  далеку.

Негативни се поминување долго вре
ме во текот на денот (најголемиот 
дел слободно време) на социјалните 
мрежи, комуникација со луѓе преку 
лажни профили, опасност од разни 
криминални дејства на група корис
ници и слично.

Во Македонија интернет користат 
1.408.278 луѓе или 68,1 проценти од 
населението, а од нив еден милион 
се приклучени на социјалната мрежа 
„Фејсбук“.

„Фејсбук“ создава зависност слична 
на таа од коцкање, цигари, па и од 
кокаин. Во регионот работат орди
нации, некаде и клиники што нудат 
(бесплатно) лекување на зависноста 
од „Фејсбук“. Во 2013 година во Црна 
Гора се регистрирани првите случаи 
на излекувани пациенти, тинејџери. 
Дали во Македонија има регистирани 
случаи на зависници од социјалните 
мрежи?

� Немам сознанија дека во Македо-
нија има регистрирано лица зави-
сни од „Фејсбук“. Доколку има лица 
зависни од социјалните мрежи и се 
појавени за третман, тоа се инци-
дентни случаи во одделни ордина-
ции или психотерапевтски каби-
нети. Но, сѐ поголем број лица што 
регистрираат профил на „Фејсбук“ 
и сѐ поголемата распространетост 
на комуникацијата преку „Фејсбук“, 
запознавање и формирање врски, 
укажува на тоа дека сѐ поголем број 
луѓе голем дел од слободното време 
го поминуваат на социјалните мре-
жи. Ваквото однесување е сѐ поблис-
ку до зависност од социјални мрежи. 
Третманот на ваков тип зависност 
треба да се спроведува психоте-
рапевтски, а доколку зависноста 
е проследена со некои ментални 

тешкотии, неопходно е да се вклу-
чи и психијатар, кој би предложил 
медикаментозна терапија. Инци-
дентните случаи што се третира-
ат најчесто се јавуваат за психо-
терапија и тоа на инсистирање на 
семејството и најчесто првично 
поради други проблеми, како на 
пример проблеми со учење, работа 
и сл., а тоа, всушност, е последица 
на состојбата на зависност од ин-
тернет  објаснува Пацоска. 

Дали луѓето што имаат проблем 
ги следат препораките на лекари
те, дали соработуваат семејствата 
и училиштата ако станува збор за 
ученици и фирмите доколку се ра
боти за возрасни луѓе?

Нашето искуство во Институтот 
за брак и за семејство и системска 
практика „Алтернатива“ кажува 
дека лицата што побарале психоте
рапевтска помош соработувале, ги 
следеле инструкциите, а најчесто 
во третманот било вклучено целото 
семејство или дел од семејството и 
сите заедно работеле на промена 
на состојбата на зависност од ин
тернет. Во однос на вклучување на 
надворешни системи, како што се 
училишта или други установи, сѐ 
уште немало потреба или сакале да 
остане надвор од нивните сознанија.

Денеска сме поврзани повеќе од 
кога било и исто толку отуѓени. 
Дали постои стратегија човекот да 
му се врати на човечкото или полека 
стануваме машини? 

Токму така, денес сме поврзани многу 
повеќе од кога било. Тоа ни го овоз
можи технологијата. Ако нешто е 
веќе искусено како напреден начин 
на поврзување, веројатно тешко ќе 
се прекине. Препорачувам децата 
да имаат дозволено, но ограничено 
време за пристап на интернет, ро
дителите да постават граници во 
однос на користењето на мобилни 
телефони, интернет, видеоигри за 
да го одржат директниот контакт со 
другите деца и социјализациските 
вештини да ги градат со контакт очи 
в очи. Тоа е единствената стратегија 
што ќе придонесе да изградиме ге
нерација на која директната кому
никација ќе ѝ значи и ќе овозможи 
да се намали ризикот од зависност 
од интернет и опасноста човекот да 
стане машина. �

Како да препознаете дали 
сте зависни од „Фејсбук“
� Денот ви почнува со прегледу-

вање на „Фејсбук“.
� Се заборавате на „Фејсбук“ и 

доцна заспивате.
� На „Фејсбук“ поминувате по-

веќе од еден час на ден.
� Пребарувате некогашни прија-

тели или љубови на „Фејсбук“.
� Интензивно пребарувате на 

„Фејсбук“ во текот на работ-
ното време.

� Помислата да го згаснете про-
филот ви предизвикува немир.

жИВОт

Според податоците на Светската 
здравствена организација, повеќе 
од 350 милиони луѓе на светот стра-
даат од депресија, а многубројни 
студии покажаа дека користењето 
на социјалните мрежи во голема 
мера има влијание врз психичкото 
здравје на луѓето.

Според „Интернет ворлд стат“, пак, 
интернет користат 3,345 милијарди 
луѓе или 46,1 процент од вкупната 
светска популација.



и де нес да ја слу ша те, едит пјаф зву чи све жо. тоа е  
му зи ка ко ја не за ста ру ва, не по ми ну ва. сѐ уште е  
мо дер на, ве ли емин Џи јан автор на аранж ма ни те

„Па риз, те са кам“ – 
ве чер пол на со  
без вре мен ска  
му зи ка

Пишува |  Не ве на По пов ска

КУлтУРа

„Па риз, те са кам“ бе
ше нас ло вен кон
цер тот кој го одр жа 

Ма ке дон ска та фил хар мо ни ја 
со поз на та та ун гар ска џезво
ка лис тка Мир тил Ми ше лер на 
Де нот на вљу бе ни те. Тоа бе ше 
ве чер пол на со љу бов и со не за
бо рав на му зи ка. На кон цер тот 
беа из ве де ни по пу лар ни фран
цу ски шан со ни кои ги ис пе а ле 
Едит Пјаф, Ив Мон тан, Жо Да
син, Ми шел Ле гранд.

� Ми прет ста ву ва го ле ма чест 
што ме по ка ни ја да на ста пам 
на оваа пре крас на ве чер по-
све те на на љу бо вта и да ис-
пол нам пре крас ни пес ни и 
аранж ма ни. Во ис че ку ва ње 
сум на ве чер пол на со љу бов 
и не за бо рав на му зи ка  ре че 
Мир тил пред на ста пот во Скоп је 
со Ма ке дон ска та фил хар мо ни ја 
на кон цер тот „Па риз, те са кам“.

Мир тил Ми ше лер е ро де на во 
1972 го ди на во Бу дим пе шта и е 

ед на од нај поз на ти те ун гар ски 
во ка лис тки, осо бе но во сфе ра та 
на европ ска та џезсце на. Таа на
ста пи ка ко со лист на кон цер тот 
на Ма ке дон ска та фил хар мо ни
ја и ги до не се нај по пу лар ни те 
фран цу ски шан со ни кои прв
пат во Ма ке до ни ја проз ву чи ја 
со фил хар мо ни ски ор ке стар.

Отка ко дип ло ми ра ка ко џез
во ка лист на Му зич ка та ака де
ми ја „Франц Лист“, ка ри е ра та 
на Мир тил ток му ка ко џезпе
јач ка ра пид но ќе по рас не. 

До се га на ста пу ва ла со по ве
ќе бен до ви и со лоар ти сти од 
сво ја та зем ја, а чест го стин е 
на поз на та та ун гар ска гру па 
„Бен ко Ди кси ленд бенд“. 

Во 2004 го ди на го ре а ли зи ра 
де биал бу мот „I Just Found Out 
About Love“, а по тоа и ал бу мот 
„Same As You“, кој стек ну ва го
ле ма по пу лар ност и е но ми ни
ран за „Фо но грам“ за нај до бар 
џезал бум за 2007 го ди на, го
ди на та ко га Мир тил е ста ве на 
на ли ста та ка ко ед на од 50те 
нај до бри мла ди ун гар ски умет
ни ци спо ред ре но ми ра ни от ун
гар ски вес ник „Ма ѓар хир лап“. 

Мир тил е и пе јач ка та ѕвез да 
во по пу лар но то ун гар ско ТВ

шоу „Saturday Night Fever“ и 
во ка лен учи тел на поз на ти
от на ци о на лен нат пре вар по 
пе е ње „Megastar“. Неј зи ни от 
трет со лоал бум „Save the last 
dance for me“ (2008), на кој се 
на о ѓа ат џезевер гри ни во при
друж ба на квар тет со уни кат ни 
аранж ма ни, исто та ка, на и де на 
ши ро ка по пу лар ност. 

� Мир тил е мно гу поз на та во 
Евро па и во све тот, мно гу е 
ин те рес на ка ко во кал и на-
чи нот на кој ин тер пре ти ра. 
Пре крас но се вкло пи за ед но 
со ор ке ста рот во ин тер пре-
та ци ја на фран цу ска та му-
зи ка  сме та ди ре ктор ка та на 
Ма ке дон ска та фил хар мо ни ја, 
Ма ја Ча на че виќ.

Ина ку, Мир тил е поз на та во 
му зич ки те кру го ви по неј зи
на та по ли лин гвал ност би деј ќи 
из во нред но пее и на ун гар ски 

и на анг ли ски, и осо бе но на 
фран цу ски ја зик. Неј зи на та 
жел ба да го жи вее фран цу
ски от сон се ро ди ла уште ко га 
би ла де те. 

� Мо ја та ка ри е ра ја поч нав 
со аме ри кан ски те џез-стан-
дар ди, а по тоа поч нав да 
екс пе ри мен ти рам и со дру-
ги сти ло ви, ка ко фанк, поп, 
блуз, ла ти но-му зи ка. Во тие 
го ди ни не пе ев на фран цу-
ски ја зик иа ко исти от ми 
бе ше бли зок. За тоа поч нав 
да раз мис лу вам ка ко мо и те 
свинг афи ни те ти да ги по-
вр зам со мо ја та љу бов кон 
фран цу ски от ја зик и му зи-
ка, и на тој на чин во 2011 
го ди на про из ле зе ал бу мот 
„Свинг стик“. Мо јот пос ле ден 
ал бум го со чи ну ва ат пес ни 
од Едит Пјаф пре ра бо те ни во 
еден спе ци фи чен, ци ган ски 
свинг-стил. Во Скоп је прв пат 
ги пе ев овие пес ни во нив ни-
те ори ги нал ни вер зии  ве ли 
таа за неј зи на та по ли лин гвал
ност и за жел ба та да пее, освен 
на ун гар ски и анг ли ски, и на 
фран цу ски ја зик.

За ед но со ги та ри стот Пин тер го 
из да ва и ал бу мот „True Colours“ 
(2009), след на та го ди на и двој
ни от ал бум „Randezvous“, на 
кој се на о ѓа ат и поз на ти фран
цу ски те ми, со кој ги на пол ни 
кон церт ни те са ли низ Евро па, 
а во 2011 го ди на и мош не по пу
лар ни от ал бум „Swinguistique“.

� Со ги та ри стот Ти бор Пин-
тер ра бо ти ме на мно гу за ед-
нич ки про е кти, на ста пу ва-
ме ка ко дуо глас и ги та ра со 
мно гу раз лич ни ре пер то а ри, 
сви ри ме раз ли чен стил на 
му зи ка, ис пол ну ва ме по пу-
лар ни пес ни на наш спе ци-

ПОЗ НА ТА ТА ЏЕЗ-ВО КА ЛИС ТКА МИР ТИЛ МИ ШЕ ЛЕР НА СТА ПИ СО МА КЕ ДОН СКА ТА ФИЛ ХАР МО НИ јА
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Култура
Книжарницата „антолог“ 

препорачува:

4
Сè уште  

сум млада
Дениса 

Дуран

100 НАјУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА

  

лего Бетмен филм
Lego Batman movie

Заработка: 53.000.000 $

жанр: анимиран
режија: Крис мекеј
актери: Вил арнет,  

мајкл Кера,  
Розарио Девсон

педеСет нијанСи 
потемно

FiFty shades darker

Заработка: 46.600.000 $

жанр: драма
режија: Џејмс Фолеј

актери: Дакота Џонсон,  
ерик Џонсон,  
Џејми Дурнан

Џон виК : поглавје 2
John Wick: chapter 2

Заработка: 30.400.000 $

жанр: трилер
режија: Чад стахелски

актери: Киану Ривс,  
Рикардо скамаршо,  

Иан мејшајн

поделБа
spLit

Заработка: 9.500.000 $

жанр: хорор
режија: м. најт Шамалан

актери: Џејмс меквој,  
ања тејлор Џој,  

Хејли Лу Ричардсон

СКриени БројКи
hidden Figures

Заработка: 8.000.000 $

жанр: драма
режија: теодор мелфи

актери: тараји П. Хенсон, 
октавија спенсер,  

Џанел монаен

тоП 5 НајГлеДаНи филМа  
          во САД викендов

1
животот  
почнува во  
петок
јоана  
Парвулеску

3
добриот 
љубовник
стеинун 
сигурдардотир

5
вкрстување на 
световите
мерсиха 
Исмајлоска

2
домот во кој...

маријам  
Петросјан

„До водата“ е дело на Пјер 
Огист Реноар (18411919), 
еден од најпознатите фран
цуски сликари, припадник на 
школата на импресионизмот. 
Во текот на својот живот на
сликал повеќе од шест илјади 
слики, со што го надминува 
и Пабло Пикасо.

„До водата“ е насликана во 
1880 година и денес се наоѓа 
во Уметничкиот институт во 
Чикаго, во американската др
жава Илиноис.  �

„До водата“ на Пјер огист реноар

КУлтУРа
фи чен џез-на чин. Ус пеш но 
функ ци о ни ра ме по ве ќе од 11 
го ди ни  ве ли Мир тил.

Неј зин сле ден пре диз вик е 
вра ќа ње кон ко ре ни те на неј
зи на та зем ја. 

� Раз мис лу вам да му при ста-
пам на ун гар ски от фолк лор 
на еден нов, свеж на чин. Са-
кам да адап ти рам не кои ори-
ги нал ни ун гар ски ме ло дии 
на мо јот џез-стил. Сѐ уште 
ра бо там на тоа, но би са ка ла 
да ре а ли зи рам еден ва ков 
про ект  рас ка жу ва Мир тил.

Ди ри гент на кон цер тот бе ше 
Бор јан Ца нев, ор ке стра ци и те 
се на Емин Џи јан, а го ре жи ра
ше Де јан Про шев. Фран цу ска та 
ве чер со Ма ке дон ска та фил хар
мо ни ја и Мир тил Ми ше лер, по
крај му зи ка и од лич на во кал на 
из вед ба, по ну ди и по е зи ја од 
фран цу ски от по ет Жак Пре вер, 
ко ја на сце на та ја чи та ше акте
рот Ва сил За фир чев. Тој на свој 

спе ци фи чен на чин ги ин те пре
ти ра ше две те кла сич ни те ми на 
слав ни от Жо Да сен: „Ако не по
сто иш“ и „Ин ди јан ско ле то“, но 
и сти хо ви те на го ле ми от фран
цу ски по ет Жак Пре вер.

Аранж ма ни те на Емин Џи јан беа 
од лич ни. Тој ка ко ор ке стра тор ја 
из брал Ма ке дон ска та фил хар
мо ни ја во це ло сен со став.

� Ова е без вре мен ска му зи ка. 
И де нес да ја слу ша те, Едит 
Пјаф зву чи све жо. Тоа е му-
зи ка ко ја не за ста ру ва, не по-
ми ну ва. Сѐ уште е мо дер на. 
Она што са кам да го истак нам, 
е де ка по крај ор ке ста рот на 
сце на та ќе има и бенд кој ќе 
го збо га ти на ста нот. Тоа се: 
Бла го ја Пе ру нов ски на хар-
мо ни ка, Зо ран Ко ста ди нов ски 
на ги та ра, јас ќе сви рам кла-
вир, Иван Беј ков на аку сти чен 
и еле ктри чен бас и Мар тин 
Ву чиќ на та па ни. Ова е убав 
кон церт кој до не се по себ на 
ат мо сфе ра  ве ли Џи јан. �
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МА РИ јА ИЛИЌ, МО ДЕН ВИ КЕНД - СКОП јЕ

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

По сто јат шан си ма ке дон ски 
ди зај нер да се по ја ви на  
Мод на та не де ла во лон дон
Са мо што бил об ја вен по ви кот, во пр ви те не кол ку де на се 
при ја ви ле ди зај не ри што се за ин те ре си ра ни да учес тву ва ат 
на кон кур сот. Ова е од лич на мож ност за мла ди кре а тив ци 
што има ат идеи, а до се га не ма ле мож ност да ја прет ста ват 
сво ја та ра бо та

Мла ди те ма ке дон ски мод ни ди
зај не ри прв пат има ат шан са да 
ги прет ста ват сво и те мо де ли 

на Мод на та не де ла во Лон дон. На нат
пре ва рот мо же да учес тву ва ат мод ни 
ди зај не ри на во зраст до 33 го ди ни или 
тие со ма кси мум пет го ди ни ра бо та во 
мод ни от биз нис. Ста ну ва збор за ре ги
о на лен про ект по вр зан со мо да та, прв 
од ва ков вид на Бал ка нот и во ед но нат
пре вар на кој ќе учес тву ва ат ди зај не ри 
од Ма ке до ни ја, Ср би ја, Сло ве ни ја и од 
Хр ват ска. По трој ца од бра ни ди зај не ри 
од че ти ри те зем ји ќе има ат мож ност да 
ја прет ста ват сво ја та ра бо та за вре ме 
на Мод на та не де ла во Бел град, ко ја ќе 
се одр жи во март. По бед ни кот ќе би де 
на гра ден со пре зен ти ра ње на ко лек
ци и те на „Фешн ска ут“ во Лон дон, за 
вре ме на Мод на та не де ла во сеп тем
ври. По при стиг ну ва ње то на при ја ви
те, про фе си о нал но жи ри ќе на пра ви 
се лек ци ја врз ос но ва на ква ли те тот 
на сра бо те но то и иде и те.

„Фешн ска ут“  е дел од лон дон ска та 
мод на не де ла и прет ста ву ва пла тфор
ма ко ја ра бо ти на плас ман на мла ди 
та лен ти. Нај че сто но ва та ге не ра ци ја 
ди зај не ри се откри е ни ток му во рам
ки те на пре зен ти ра ње то та му. Де нес 
има ме мно гу поз на ти ими ња во свет
ски рам ки, та ка што, де фи ни тив но, 
ста ну ва збор за го ле ма шан са ко ја 
му се ну ди на по бед ни кот на на ши от 
нат пре вар – ве ли Ма ри ја Илиќ, за дол
же на за од но си со јав ност во Мо ден 
ви кенд  Скоп је.

Спо ред неа, има шан си ма ке дон ски 
ди зај нер да се по ја ви на Мод на та не
де ла во Лон дон. 

� Прв пат се слу чу ва ма ке дон ски 
мла ди ди зај не ри да има ат шан са 
да се по ја ват на Мод на та не де ла 
во Лон дон. Ка ко се слу чи таа со-
ра бо тка?
ИЛИЌ: Со мод ни те не де ли во Бел
град и во Љуб ља на има ме со ра бо тка 
од прет ход но и на ши ди зај не ри се 
прет ста ву ва ле кај нив, ка ко и та мош
ни ди зај не ри во рам ки те на на ши от 
на стан. Мар тин Ро бертс, исто та ка, е 
наш со ра бот ник и кон сул тант. По дол
го вре ме раз го ва рав ме за оваа иде ја, 
но, ете, тре ба ше вре ме и тех нич ки 
ус ло ви за да се ре а ли зи ра. Ве ру ва ме 
де ка ре ги о нот има со што да се гор
дее и има што да по ка же во европ
ски рам ки, па и во свет ски. Са ка ме 
за ед нич ки да се оби де ме мод на та 

ин ду стри ја да ја од не се ме на по ви со ко 
ни во и да им ги отво ри ме вра ти те на 
на ши те ди зај не ри. По ве ќе то мла ди 
бал кан ски ди зај не ри кои се поз на ти 
во странс тво шан са та ја до би ле ток му 
пре ку слич ни пре зен та ции и шан си 
кои им би ле да де ни.

� Кој има пра во да ап ли ци ра?
ИЛИЌ:  Нат пре ва рот е отво рен за мод
ни ди зај не ри на во зраст до 33 го ди ни 
или за тие што има ат ма кси мум пет 
го ди ни ра бо та во мод ни от биз нис. Си
те за ин те ре си ра ни тре ба да ис пра тат 
ми ни мум шест ски ци – без огра ни чу
ва ње на те ма та или се зо на та за ко ја 
се на ме не ти кре а ци и те, но за дол жи
тел но е да би дат соз да де ни од но ва 
иде ја. Ста ри ко лек ции не ма да би дат 
при фа те ни, по тоа „муд борд“ и опис 
на ко лек ци ја та, кра тка би о гра фи ја, 
ин фор ма ции и сли ки од прет ход ни те 
ко лек ции и ка де би ле прет ста ве ни 
поч ну вај ќи од 2012 го ди на. Ро кот за 
ап ли ци ра ње е 20 фе вру а ри 2017 го ди
на на info@fashionweekendskopje.mk.

� Да ли поч наа да при стиг ну ва ат при-
ја ви за кон кур сот?
ИЛИЌ: На на ше го ле мо за до волс тво, 
во пр ви те не кол ку де на се при ја ви ја 
со ли ден број ди зај не ри. Ова е од лич на 
мож ност за мла ди те кре а тив ци што 
има ат идеи, а не ма ле мож ност да ја 
прет ста ват сво ја та ра бо та. Тие што 
се ри оз но пла ни ра ат да се за ни ма ва ат 
со мод на та ин ду стри ја ги ко ри стат 
си те мож но сти и до бро зна ат за ка кво 
по тен ци јал но искус тво ста ну ва збор. 

� Спо ред Ва ше то искус тво, има ли 
шан са да ви ди ме ма ке дон ски ди зај-
нер на Мод на та не де ла во Лон дон?
ИЛИЌ: Зо што да не. Стран ци те што 
пре ку на ши от на стан има ле мож ност 
да ги ви дат кре а ци и те на не кои од 
до маш ни те ими ња, има ат мно гу 
по зи тив ни ко мен та ри, но па тот до 
ател је а та и из лож бе ни те са ло ни од 

Ма ке до ни ја до странс тво не е се ко
гаш ле сен и кра ток. Од лу чив ме да 
им се да де ед на ква шан са на си те и 
по трој ца фи на ли сти од Ма ке до ни ја, 
Хр ват ска, Сло ве ни ја и од Ср би ја ќе 
има ат мож ност да се бо рат на ист 
на чин и под исти ус ло ви. Се ка ко де ка 
ќе ни би де дра го до кол ку ток му ма ке
дон ски ди зај нер за ми не за Лон дон и 
има мож ност да ја прет ста ви сво ја та 
ра бо та, на ша та зем ја и, се ка ко, Мо ден 
ви кенд  Скоп је. По треб на е по го ле ма 
вер ба во на ши те ди зај не ри и по ве ќе 
под др шка од ин сти ту ци и те што го 
мо жат тоа.

� Ќе ни об јас ни те ли не што по ве ќе 
за на ста нот „Фешн ска ут“, кој се одр-
жу ва ве ќе 10 го ди ни?
ИЛИЌ:  „Фешн ска ут“ е дел од лон
дон ска та мод на не де ла и прет ста ву ва 
пла тфор ма ко ја ра бо ти на плас ман 
на мла ди та лен ти. Нај че сто но ва та 
ге не ра ци ја ди зај не ри се откри е ни 
ток му во рам ки те на прет ста ву ва ње
то та му. Де нес има ме мно гу поз на ти 
ими ња во свет ски рам ки, та ка што, 
де фи ни тив но, ста ну ва збор за го ле ма 
шан са ко ја му се ну ди на по бед ни кот 
на на ши от нат пре вар.

� Ос но ва чот на „Фешн ска ут“, Мар тин 
Ро бертс, ед наш бе ше во Ма ке до ни-
ја и има ше шан са да се за поз нае со 
ра бо та та на ма ке дон ски те мод ни 
ди зај не ри. Ка кви беа не го ви те впе-
ча то ци за ма ке дон ска та мо да?
ИЛИЌ: Мар тин бе ше дел од биз нис
про гра ма та на ос мо то из да ние на 
Мо ден ви кенд  Скоп је, на на ше 
го ле мо за до волс тво ус пе ав ме 
да го до не се ме во Скоп је со по
мош на Бри тан ски от со вет во 
Ма ке до ни ја. На пре да ва ње то 
на те ма „Мо ден биз нис и про
мо ци ја“ им го пре не се сво е то 
дол го го диш но искус тво на 
Ол ги ца Ѓор ги е ва, Ива на Цве
тков ска, Ле Бренд, Еле на Спа
сов ска, Искра Џо киќ, Ири на 
То ше ва, Еле на Љу ти ко ва, Ме
ла ни Ди ми тров ска, Еле на До
дев ска и Але ксан дра Јан чев ска, 
кои беа из бра ни пре ку отво рен 
по вик. Ро бертс при сус тву ва ше и 
на ре ви и те на по ве ќе то то гаш ни 
учес ни ци и оп шти от впе ча ток е 
де ка има ме та лен ти ра ни ди зај
не ри кои мо жат да по стиг нат 
мно гу до кол ку ра бо тат пер
ма нент но и, се ка ко, во пра
вил на на со ка. �
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МИ РОС ЛАВ ИЛИЌ

До а ѓам да за пе е ме,  
да се на пи е ме
Со Скоп је и со Ма ке до ни ја го вр зу ва ат мно гу ра бо ти, по себ но 
за тоа што ту ка ги по ми нал и нај важ ни те де но ви од сво јот жи-
вот - сту ди и те на Еле ктро тех нич ки от фа кул тет во Скоп је, во е-
ни от рок по ми нат во би тол ска та ка сар на, бра кот со Гор да на...

Пи шу ва |  Ма ри на Ко стов ска

СЦЕНа

� Две го ди ни не сте го по се ти ле 
Скоп је, по пос лед ни от кон церт 
ту ка. Се про ме нил ли мно гу 
гра дот, ка ко Ви изг ле да?
ИЛИЌ: Се про ме нил, ка ко не. 
На си те стра ни гле дам кра но ви, 
се ѕи да, се гра ди... Да ли е до
бро тоа или не, не знам ка ко го 
гле да те од ва ша перс пе кти ва. 
Ко га вле гу вав во Скоп је, ме не 
пр ви от впе ча ток ми бе ше ток
му тоа. Но, она што на ви сти на 
ми бо де ше очи, мо рам да би дам 
искрен би деј ќи на ви сти на го 
са кам Скоп је, е ко му му пад на 
на па мет да гра ди на Вод но? 
Јас Вод но би го за чу вал она ка 
ка ко што го пам там од мо и те 
сту дент ски де но ви: нај у ба во! 
Јас да сум ар хи тект, си гур но не 
би пред ви дел ни ка кви град би 
та му го ре. Се из ви ну вам ако на
вре ду вам не ко го, но на ви сти на 
тоа ми пад на в очи.

� Ка кви беа Ва ши те сту дент ски 
де но ви ту ка? 
ИЛИЌ: Еее, тоа бе ше на ви с ти на 
мно гу ве се ло, ра дос но, уба во... 
Ни ко гаш не ма да го за бо ра вам 
скоп ско то кор зо, баш ов де на 
град ски от пло штад. Тоа бе ше 
поз на то низ це ла Ју гос ла ви ја, 
се ко ја ве чер има ше по 1015 
ил ја ди мла ди лу ѓе, се ше та ше, 
се љу бе ше, се раз ме ну ваа раз
нораз ни искус тва, учеб ни ци 

се ме ну ваа, се до го ва раа со ста
но ци и за ба ви.

� А, Ва ши те спо ме ни од Би-
то ла?
ИЛИЌ:  Ех, Би то ла... Јас ка ко вој
ник бев во Би то ла...

� Ста ри те би тол ча ни рас ка жу-
ва ат за Ва ши те кон цер ти во 
Офи цер ски от дом.
ИЛИЌ:  Пе ев, пе ев, но по обу ка
та. Це ла обу ка ја за вр шив, це ли 
де сет ме се ци.

� Мис ли те ли де ка би тре ба ло 
да се вра ти во е ни от рок ка ко 
за дол жи те лен за де неш на та 
мла ди на?
ИЛИЌ: Јас по пр во би ги вра тил 
ра бот ни те ак ции. То гаш по сто
е ше друг вид ко рис но дру же ње, 
баш тие ра бот ни ак ции. По пр во 
би ги вра тил нив откол ку во е
ни от рок. 

� Во овие 45 го ди ни, не са мо 
ка ри е ра, ту ку ус пеш на ка ри е-
ра, во кои го ди ни би ло нај до-
бро да се би де во Ва ша ко жа?
ИЛИЌ: Да се би де јав на лич
ност има до бри стра ни, да би
дам искрен по ве ќе се до бри, но 
има и не кои окол но сти што ги 
отеж ну ва ат ра бо ти те. На ју ба во 
е ко га ќе ви диш де ка тоа што го 
пра виш, тоа што ти го по да рил 

Бог, не ко го го ра ду ва. Е, тоа е за 
ме не нај го ле ма та ра дост.

� За тоа, ме сто кон церт, ова ќе 
би де друж ба, со ма си пол ни 
со друш тво, ја де ње, пи е ње...?
ИЛИЌ:  Да, да, не са кав кла си чен 
кон церт.

� Баш та ка са ка те да Ве до жи-
вее пуб ли ка та.
ИЛИЌ: Да. Не де ка не ма да би де 
сѐ про фе си о нал но, и ре пер то ар
ски и во се кој пог лед, со ор ке стар 
и со сѐ врв но, но не ма да е кла си
чен кон церт во смис ла на са ма та 
емо ци ја и дру же ње. Тоа ќе би де 
ед на го ле ма и за бав на друж ба. 
Дој де те да се за ба ву ва ме, да пе
е ме, от пу ште но... Не она ка са мо 
сед на ти на стол во са ла, ту ку на 
ма са, да се пие, да се за пее...

� По стои ли пес на што не ста-
на ла хит, а Ви е дра га?
ИЛИЌ:  Да, јас не сум од тие што 
ве лат „си те се мои де ца, не ги 
де лам“ (се смее). Мој оми лен 
ре френ, кој се ко гаш го пе ам со 
по себ ни емо ции, е „Ра стан ка се 
на шег се чам“. Оваа пес на, мо же би, 
не е го лем хит ,ка ко што се „Поз
дра ви је, поз дра ви“, „Бо жанс тве на 
же но“, но ме не ми е осо бе но дра
га. Не ма не ко ја по себ на при чи на 
зо што е та ка, но ете мно гу ми е 
дра га, ми бу ди уба ви чув ства. �

Ме сто кла си чен кон церт, 
за ба ва на ко ја се кој ќе мо
же на ра ат да се на пие, да 

се нај а де, да се раз ве се ли. Ва ка 
ор га ни за то ри те, а и са ми от Ми
рос лав Илиќ, го нај а ву ва ат не го
во то дру же ње со ма ке дон ска та 
пуб ли ка по по вод ју би ле јот од 
45 го ди ни му зич ка ка ри е ра. На 
11 март во „Ме тро по лис аре на“ 
оваа бо ем ска ве чер ќе трае че
ти ри ча са, а Илиќ на сце на та 
ќе би де при дру жу ван од го лем 
ор ке стар. Ве чер та ќе ја отво ри 

Ефто Пу пи нов ски, а ќе сле ду ва ат 
и не кол ку из не на ду ва ња.

Срп ски от фолкпе јач ве ли де
ка зна ел оти ток му од Скоп је ќе 
ја поч не го ле ма та тур не ја. Со 
Скоп је и Ма ке до ни ја го вр зу ва ат 
мно гу ра бо ти, по себ но за тоа што 
ту ка ги по ми нал и нај важ ни те 
де но ви од сво јот жи вот   сту ди
и те на Еле ктро тех нич ки от фа
кул тет во Скоп је, во е ни от рок 
по ми нат во би тол ска та ка сар на, 
бра кот со Гор да на...

� Бев ме тол ку мла ди, јас пол-
ни 20, а таа со на вр ше ни 18 
го ди ни. Бев ме тол ку вљу бе ни. 
Мис лев ме де ка зна е ме сѐ еден 
за друг, а ток му по доц на сфа-
тив ме де ка ни што не сме зна е-
ле и, всуш ност, баш по доц на и 
поч нав ме да доз на ва ме ра бо-
ти еден за друг. Но, ток му тоа 
ја зац вр сту ва вр ска та – ре че 
Илиќ на друж ба та со ма ке дон
ски те но ви на ри.

Спо ред не го, не по стои тај на за 
дол го ве чен брак, ту ку са мо ком
про мис. 

� Љу бо вта, пред сѐ, се раз би ра, 
зо што би бил со не ко го тол ку 
го ди ни ако не ма љу бов. Но, 
клу чот е ком про ми сот би деј-
ќи иа ко сме раз лич ни, и пос ле 
тол ку го ди ни су пер функ ци-
о ни ра ме. А, при чи на за тоа 
е раз би ра ње то кое го има ме 
еден кон друг – до да ва пе ја чот, 
кој е си гу рен де ка и овој пат не
го ва та со пру га ќе дој де во Скоп је 
за не го ви от кон церт.
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БРЕНД КОНЦЕПтИ | музички икони

Пишува |  Сотир Костов 

живеење и заминување во легендите - на негов начин

Непосредно пред револуцијата 
„секс, дрога и рокенрол“ постоеше 
нешто што се викаше класичен 

стил. А, во тој сегмент никој не му беше 
рамен на Френк Синатра. Секоја епоха 
има свои идоли, но само мал број од нив 
израснуваат во нешто што генерациите 
го препознаваат како икони на стилот. 
А, токму тоа е убедливо најпопуларната 
музичка ѕвезда во САД  музичар, ак
тер, забавувач, авантурист, заводник, 
пријател на политичарите, близок со 
мафијашите... Да, сето тоа го прави 
Френк Синатра најголема попѕвезда 
и единствен глобален феномен на 20 
век. Синатра беше човек чијшто стил 
на живот, пеење, облекување и одне
сување даде лице и идентитет на цела 
една епоха. Со неговото мото „Ако не 
го живееш животот, умирањето е до
садно“, кое често го истакнуваше, ни 
кажуваше дека поентата е да сакаш 
и да си овозможуваш задоволства, на 
себе и на другите, но истовремено и да 
задржиш позитивен пристап во сѐ, без 
разлика што ти се случува во животот. 
Никој во очите на јавноста не живееше 
до таа мера самоуверено и со толкава 
лежерна елеганција како Синатра. Тој 
негов елегантнозаводлив сјај ги ста
ви во сенка многуте проблематични 
особини што ги имаше славниот пејач, 
актер и забавувач.

Инаку, Френк Синатра е роден пред 
еден век на 12.12.1915 година. Бок
сот посебно го привлекувал и сакал 
да стане спортски новинар. И самиот 

признал дека доколку правилно не 
го насочила неговата мајка Натали, 
која сите ја викале Доли, најверојатно 
ќе станел криминалец. Не е неважно 
што уште од најрана возраст сакал да 
стане и пејач. Прв музички идол му бил 
Бинг Крозби, а до крајот на животот 
најмногу се воодушевувал од непов
торливата Били Холидеј. Како и да е, 
неговиот живот го обележаа убавите 
интерпретации, пријателството со по
литичарите, врските со луѓето што беа 
во судир со законот, но и многубројни
те жени и обожавателки кои просто 
лудуваа по него. Посебно се интри
гантни гласините за неговите врски 
со подземјето(го нарекуваа маестро 
со крвави манжетни) и пријателства
та со Вили Морети, Сем Џијанкано, 
па дури и со мафијашкиот бос Лаки 
Лучијано. Контрадикторен беше и во 
политичките ангажмани. Учествуваше 
во кампањите на демократите Рузвелт, 
Труман и Кенеди, а подоцна се прибли
жи на Никсон за на крајот целосно да 
пристапи на републиканците за вре
ме на мандатот на Реган. Почесто од 
политичките убедувања ги менуваше 
жените. Иако беше идеален љубов
ник,  не се покажа добар во улогата 
на сопруг – се женеше четири пати, а 
имаше безброј љубовни врски и афери. 
Се женеше со Ненси Барбато, со која 
има три деца, Ненси, Френк јуниор 
и Кристина. Втора сопруга, воедно и 
најголема љубов, му беше Ава Гарднер, 
со која доживеа многу страст, кавги и 
љубоморни сцени. Со младата Миа Фа
роу стапи во трет брак, а последен пат 
се женеше со Барбара Маркс, со која 

остана до крајот на животот. Списокот 
на славни личности со кои имал врска 
или афера е долг, но најпознати се: 
Мерлин Монро, Џуди Гарланд, Лорин 
Бекол, Енџи Дикинсон, Лана Тарнер, 
првите дами на САД, Џеки Кенеди 
Оназис и Ненси Реган. 

Немал музичко образование, не зна
ел да чита ноти, ама имал совршен 
слух. Секако и глас, кој воодушеву
ваше милиони неговиот обожава
тели. На почетокот беше интересен 
изведувач на балади со нежен глас, 
потоа стана идол на сите девојки, а 
на крајот неговата верна публика 
ја сочинуваа претставници на сите 
генерации. Како се случи тоа? Еднос
тавно, тој недвојбено  е најголемиот 
интерпретатор, забавувач и шоумен 
во историјата на американската по
пуларна музика, како напиша му
зичкиот критичар Џон Роквел, а за 
многу други несомнено е и најголема 
музичка ѕвезда на 20 век. Синатра со 
својот неповторлив глас и оригинал
на интерпретација непогрешливо 
знаеше да изрази емоции на љубовен 
состанок и разделба, на оптимизмот 
на утрото и меланхолијата на доцни
те часови, тагата на осаменоста и ра
доста на дружењето. Неговите песни 
(Night and Day, Young et heart, One 
for my Baby, Only the lonely, Come fly 
with me, Stranger in the night, It was 
very Good Year, You make me feel so 
young, My Way) обележаа цела една 
епоха, ги пееше цела една нација и 
повеќе генерации обожаватели со 
нив танцуваа, пееја, пиеја, сакаа и 
тагуваа. А тој, со својот талент и 
шарм, едноставно, привлекуваше и 
заведуваше. Тинејџерките во среди
ната од минатиот век со него летаа на 
месечината, танцуваа меѓу ѕвездите, 
уживаа во убавините на пролетта. Им 
влегуваше под кожа, ги научи дека 
некаде над виножитото се оствару
ваат соништата, за нив никогаш не 
беше „странец во ноќта“, а насекаде 
го нарекуваа синоокиот. 

Роден е во градот кој никогаш не 
спие – Њујорк, се искачи на врвот 
на славата и таму остана до крајот 
на животот. На родниот град му по
дари музичка химна – „New York, 
New York“, а тој му се оддолжи што 
веќе неколку месеци со изложби, 
предавања, концерти, документар
ни филмови и други најразлични 
настани слави јубилеј, 100 години 
со Синатра. Има и зошто: тој ја од

бележи популарната американска 
култура. Со него, уште кога радиото 
беше најмоќен медиум, пред Елвис и 
Битлси, почна масовното обожавање, 
што посебно се однесуваше на мла
дата женска публика, која врескаше 
на неговите концерти. И не само тоа! 
– Во хотелите по концертите го бараа 
обожавателките  тинејџерки и дами 
во години  го чекаа во неговите хо
телски соби, само да проведат една 
ноќ со него. Едни бараа да им се пот
пише на градникот, други го пречеку
ваа облечени само со крзнена бунда 
и ниту едно парченце облека под неа, 
а не ретко неговото друштво го ба
раа познати ѕвезди и богати дами од 
високото општество. А, како и не би? 
Ги привлекуваше неговата харизма, 
чијашто основна одлика беше што сѐ 
во животот работеше на свој посебен 
начин, при што едноставно пленеше 
со изразени вокални способности, и 
не случајно новинарите го ословуваа 
со прекарот – Глас. Така, пред светот 
да полуди по Елвис и по Битлси, роде
на е синатроманијата, а вратоврската 
со точки што ја носеше Синатра, ста
на моден хит. Инаку, тој секогаш беше 
чист, уреден и елегантен. Најчесто 
облечен во класичен стил, а некогаш 
и по малку гангстерски. 

Која е тајната на стилот на Синатра? 
Негов основен заштитен знак се пре
финетоста и независноста. „Ќе напра
вам сѐ што треба, но на мој начин“, е 
став со кој Синатра стана легенда. 
Крајниот резултат беше лежерна еле
ганција, зајакната со неколку мачо 
фазони, мала доза сентименталност, 
неопходна машка лојалност, нагласе
на индивидуалност и доволно добри 
манири, кои од секогаш го дефинираа 
поимот на џентлмен. Покрај неизо
ставниот шешир, свилената вратовр
ска и беспрекорно сошиениот костум, 
секогаш околу него беа и убавите 
жени, цигарите и вискито „џек дани
елс“, кое од милина го нарекувал 
нектар на боговите. Познат е 
и по тоа што припаѓал на 
групата актери што се со
бираше околу Хемфри 
Богарт, која на шега 
ја нарекувале 
д ру ж и н а т а 
на глувците. 
П од о ц н а 
со тоа име 
ќе се на
рекува 
музич

коактерскиот клан собран 
околу Синатра, составен од 
Дин Мартин, Семи Дејвис 
Јуниор, Џој Бишоп и Пи
тер Лоуфорд. Сите нив 
ги поврзувала страс
та кон коцкање 
и проводот 
со многу 
пиење и 
жени. Ќе го 
памтиме по 
златните и дија
мантски плочи, 1414 
музички снимки, 150 ми
лиони продадени плочи, 
касети и цедеа, 58 филма 
и незаборавните актерски 
остварувања во нив, „Греми“ и 
други музички награди, и, сека
ко, освоениот „Оскар“ за улогата 
во филмот „Одовде до вечноста“, а 
можеби најмногу по тоа како пееше 
во исповедната и најлична песна 
„My Way“ – сакаше, се смееше, 
плаќаше и стоички го прифа
ти својот дел од победата и 
поразот во животот. Без 
срам, на крајот на па
тот можеше да каже 
дека сѐ правеше на 
свој начин. Бидејќи, 
што е човекот, што 
има, ако се нема 
себеси? �

Стил, или имаш 
или немаш. 

Тој ќе ти помогне 
да се издигнеш 

над другите.

Одлики на стилот на Синатра:
Лежерно движење, без напор, но со авторитет. Самоувереност, но не и раз
вратност, туку свест за тоа дека добро изгледа и дека другите се свесни за 
тоа. Лојалност и грижа за „малиот човек“. Способност да се биде и ранлив 
и осамен покрај фактот дека сте главни во екипата. Беспрекорно сошиен 
костум. Страст, понекогаш и премногу. Нема бегање и отстапување од 
затегнати ситуации. Што било, биднало. Живот по правила, но сопствени, 
а не туѓи. Сакате алкохол, но не и да сте пијаница. Сопствените лузни ги 
носите гордо. Тие ве прават тоа што сте.
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СТРАНцИ ВО МАКЕДОНИјА

Кристи Рејчел Магно - Трајкоски од градот Кезон, Филипини денес 
живее во Македонски Брод. Таа со Македонија се запознава преку 
својот сопруг Бојан, со кого заедно работела на брод. Таму, како што 
раскажува таа за „Република“, се раѓа љубов меѓу нив двајца, па по 
одреден период нивната врска е крунисана со  брак. Таа денеска 
е македонска снаа, мајка, жена исполнета со хармоничен живот. 
Одлично зборува и пишува македонски јазик и вели дека иако не ѝ 
било лесно да се научи, желбата да знае да го зборува била голема. 
Кристи раскажува и за тоа дека лесно се приспособила на животот 
овде. Таа и нејзиното семејство двапати слават Божик и Велигден, 
бидејќи добива голема почит од фамилијата во Македонија за 
вредностите што ги носи од својата земја. Ја сака македонската кујна, 
приготвува многу македонски специјалитети. На секој странец што би 
дошол овде би му препорачала да го посети Охрид, но и Македонски 
Брод, бидејќи е мирен град со чист воздух и со добри луѓе

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Мојот живот е во Македонски 
Брод, мирен град со чист воздух 
и со добри луѓе

� Кога прв пат дојдовте во Маке-
донија?
КРИСТИ: Јас и мојот сопруг се запоз
навме кога работевме на брод и по не
кое време почнавме врска, која заврши 
со брак. Во 2011 година решивме да 
направиме свадба и јас тогаш дојдов 
во Македонија, така за првпат  ја за
познав земјата.

� Доаѓате од земја со различна кул-
тура и традиција од Македонија. 
Како успеавте да се приспособите 
на животот овде?
КРИСТИ: И ако доаѓаме од различни 
држави, сите ние сме луѓе и се прис

пособуваме на животот и на тради
циите каде што живееме. Јас немав 
проблем затоа што фамилијата на 
мојот сопруг ги прифати сите мои 
обичаи, а јас нивните. Ние славиме 
двапати Божик и Велигден. Исто така, 
ми беше интересно дека бебето не 
треба да се изнесе надвор 40 дена 
и не треба и да доаѓаат гости  во тој 
период во нашиот дом.  Додека кај нас 
во Филипини важно е само бебето да 
е крстено и нема проблем за ништо.

� Вие зборувате солидно маке-
донски јазик, беше ли лесно да 
се научи?

КРИСТИ: Кога дојдов во Македонија не 
беше толку лесно да се научи јазикот, 
но јас имав голема желба да научам и 
почнав да работам во еден ресторан 
во Скопје и морав на гостите да  им се 
обраќам на македонски. Во почетокот 
беше тешко, ама јас можев  да им објас
нам на луѓето што сакам да кажам, а 
тие да ме разберат. Јас мислам за да 
се научи јазик не се потребни само 
книги туку и да се зборува, а за тоа 
најголема заслуга има мојата свекрва, 
која ме разбираше што сакав да ка
жам, така научив и сега веќе зборувам 
солидно македонски. Многу зборови 
во македонскиот јазик се слични, но 
имаат различно значење. На пример, 
кога го прашав мојот свекор:  „Дали 
сте гладни тато?“  тој ме праша што 
има за јадење Кристи, а јас: „Има жел

ка тато“, а требаше да кажам зелка. 
Имам уште многу такви примери со 
смешни ситуации.  Кога дојдов во Ма
кедонија најголема поддршка имав од 
фамилијата на мојот сопруг. Неговата 
сестра зборува перфектно англиски 
јазик и таа најмногу ми помогна во 
почетокот – посебно за нашата свадба. 
Јас не ги знаев вашите песни и што се 
зборува во нив. Таа беше таа што ми 
објасни да знам за што станува збор. 
Така свадбата ми помина со чувство 
како јас да бев долго време во Маке
донија, а не само две недели.

� Кое е Вашето искуство? Знае ли 
Македонецот да подаде рака и да 
помогне доколку е потребно?
КРИСТИ: Јас имам различно мислења 
за луѓето. Како и секаде, има и добри  
и лоши. Има луѓе што се културни и 
сакаат да ти помогнат во одредена 
ситуација. Сепак, има и такви моменти 
за кои бев многу изненадена, како, 
на пример, имаше ситуација кога  бев 
бремена додека се возев во автобус 
никој не ми даде предност да седнам, 

поради тоа ми падна многу тешко, ама 
мора да се прифати тоа што е. Се зачу
див и кога видов во кафеана како еден 
келнер пуши цигара пред гости, иако 
тоа не беше дозволено.

� Имате ли слободно време за да ја 
истражите Македонија? Кое, спо-
ред Вас, е најубавото место што 
треба секој да го посети во оваа 
земја?
КРИСТИ: Во Македонија има многу 
убави места што би ги препорачала на 
сите кои доаѓаат тука. Се разбира, прво 
Охрид, убав туристички град, потоа 
Струга, има и планински места што 
се прекрасни во зима, а јас ќе го пре
порачам и нашиот Македонски Брод, 
кој е мирно место за живеење со чист 
воздух и со добри луѓе. 

� Дали Ви се допаѓа традиционал-
ната македонска кујна?
КРИСТИ: Во врска со храната немам 
никаков проблем. Вкусовите ни се 
слични. Јас ја јадам и готвам македон
ска храна, а исто и нашата филипинска 

храна што ја приготвувам им се допаѓа 
на сите. Јас готвам македонска муса
ка,гравчетавче, плескавица и сѐ друго. 
Јас често ја прашувам мојата свекрва за 
македонските рецепти, ние две заедно 
готвиме. Исто така, неодамна снимив 
и свое видео на македонски јазик во 
кое објаснувам како се готви познат 
филипински рецепт.

� Ви недостига ли Вашата земја?
КРИСТИ: Се разбира дека ми недости
га мојата земја, мојата фамилија. Мал
ку е полесно со интернетот, можеш да 
се видиш, иако не е исто да пиеш кафе 
заедно со своите блиски, но јас сум 
среќна што пред некој ден се вративме 
со моето семејство од Филипини.

� Кои се Вашите планови, остану-
вате ли во Македонија?
КРИСТИ: Моментно немаме некои 
планови затоа што очекуваме друго 
бебе , добро сме ситуирани, а потоа 
здравје, ќе видиме како ќе се одвиваат 
работите, ништо не се знае, може и да 
се промени нешто во иднина. �
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ТРЕНД

наскоро во продавниците ќе се појават 
првите пролетни модели на чевли и на 
сандали. салонки, мокасини, влечки ќе 
има во различни бои и модели. на вас е 
само да одберете

Пролетва ќе се  
носат чевли со  
високи потпетици  
и со платформа

Доаѓа пролет и бидете со 
отворен ум кога се во 
прашање новите про

летни модели на салонки, 
мокасини, сандали и влечки. 
Во продавниците ќе има сѐ и 

сешто, а на вас останува само 
да одберете што најмногу ви 
се допаѓа и што ви прилега. 
Кога станува збор за високата 
мода, често има и многу екс
периментирања.

Сандали на платформа
Ако минатата година не купивте пар сандали на платформа, 
оваа година не смеете да го пропуштите тоа. Тие ќе бидат 
апсолутен хит. Еднобојни или во различни бои со отпеча
ток, изборот е ваш. Ако не сакате „обични“ салонки, тогаш 
одберете некои со интересни детали и со потпетици.

Високи 
потпетици

За тие што повеќе 
сакаат елеганција 

на високи тенки 
потпетици, секако 
ќе има интересен 

избор. Одберете ги 
оние со ремчиња 

околу глуждот, тие 
се моден хит.

Сандали со ниски потпетици
Ако не сте љубител на високи потпетици, за 
вас има широк избор на сандали со ниски пот
петици, наменети за лежерни моменти, но и за 
елегантни комбинации. 

Влечки
Одберете ги за лежерни моменти. Моделите може да би
дат разновидни – од едноставни и еднобојни, до шарени 
и богато украсени.

Балетанки и мокасинки
Минатата година мокасинките и балетанките 
ги носеа трендсетерките. Можеби не се сечиј 
избор, но, секако, се задолжителни кога станува 
збор за моден тренд. Одлични се за преодниот 
пролетен период, практични и удобни.
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Побегнете од секојдневието, Неапол - Соренто - Капри вчудовидуваат со својата убавина
капри е оддалечен од неапол само пет километри, а три километри 
од соренто, до него може да се стигне со брод или траект

Романтичниот Неапол, најго
лемиот град во јужна Ита
лија е на два часа патување 

со автомобил јужно од Рим. Овој 
град изобилува со култура, во 
Неапол се најдобрите театри и 
куќи на операта во светот, често 
го нарекуваат и музеј на отворе
но поради многубројните статуи 
и монументи. Зајдисонцата на 
Неапол се одушевувачки, зали
вот на Неапол е шеталиште за 
семејства и за двојки.

Едно од најпознатите места во 
близината на Неапол е Пом
пеја – антички римски град во 
близината на модерниот Неа
пол. Поголем дел од градот е 
уништен и закопан под четири 
до шест метри вулкански песок 
поради најголемата ерупција 
на Везув. Истражувачите веру

ваат дека градот е откриен во 
шестиот век пред нашата ера од 
страна на Осканите. Под римска 
доминација бил од 4 век пред 
нашата ера. Помпеја е туристич
ка дестинација околу 250 годи
ни наназад, денес е заштитена 
како дел од УНЕСКО, а ужива 
и статус како една од најпопу
ларните туристички дестина
ции во Италија со повеќе од 
2,5 милиони туристи годишно.
Преку заливот на Неапол лежи 
полуостровот Соренто, можеби 
и најимпресивниот брег на све
тот. Со својата одлична место
положба на северниот брег на 
полуостровот, малата заедница 
на Соренто има одлична лока
ција со поглед на брегот на Неа
пол, вулканот Везув и островот 
Капри. Не можете да замислите 
посовршено место од ова.

Островот Капри е еден од најпо
пуларните италијански острови, 
кој се наоѓа на јужната страна од 
Неаполскиот Залив. Со пукањето 
на крајбрежниот дел од Сорен
тинскиот Полуостров, а потоа и 
неговото потонување во морето 
настанал необичен релјеф, кој во 
комбинација со богатата исто
рија, луксузните вили и шармот 
го направија островот Капри да 
стане една омилена космополит
ска дестинација.

Островот се протега на 10,4 ква
дратни километри и има 7.300 
жители. Во втората половина на 
19 век, островот станал популар
но собиралиште на европските 
уметници, литерати и многу 
други познати личности.

Капри е мал остров во Неапол
скиот Залив, а веќе со децении 
важи за одморалиште каде што 
се собира светскиот џетсет.

Капри е оддалечен од Неапол 
само пет километри, а три ки
лометри од Соренто, до него 
може да се стигне со брод или 
траект. Капри уште од римско 
време бил познат по својата уба
вина. Централниот дел ја има 
зачувано старата архитектура, 
а од неодамна има голем број 
луксузни продавници. Токму 
тој сјај на старото и гламурот 
на модерното време го прави 
ова место специфично.

Вистинска атракција е Сината 
Пештера, која на посетителите 

им нуди незаборавно искуство. 
Светлината што се рефлектира 
во морската вода и ја осветлува 
пештерата и создава спектар од 
бои е прекрасна глетка. Доколку 
се решите да го посетите Капри, 
не заборавајте да ги посетите 
и познатите монолитни карпи 
Купишта, кои се издигнуваат во 
висина од 100 метри, а се сместе
ни во близина на југоисточниот 
брег на Капри, во Тиренско Море.

На островот има два града  Ка
при и Анакапри, првиот е гла
вен град и пристаниште. Капри 
е мал, но релативно скап град. 
Пицериите и кафулињата држат 
високи цени. Во Капри се наоѓа 
светилник изграден пред 100 го
дини. Тој е вториот  светилник 
во Италија според интензитетот. 
Ако Капри е достапен за секој љу
бопитен турист, тогаш треба да 
се знае и дека ноќевањата овде се 

скапи, но можно е надвор од сезо
на да се најдат хотели за 145 евра.

Ако сте обожаватели на паза
рење, за разлика од Рим, каде 
што има продавници и стока 
за сите, во Капри продавни
ците имаат облека, главно, од 
најпознатите дизајнери. Тука 
може да купите панталони за 
2.000 евра, јакни за 5.000 евра 
и торби поскапи од 3.000 евра.

Туристите раскажуваат дека ре
чиси насекаде, каде што оделе 
во Италија, им се допаѓа, но на 
островот Капри се почувству
вале специјално.

Доколку сметате дека никогаш 
не сте биле уметнички настро
ени, посетете ги овие места, ќе 
ви помогнат да ја откриете кре
ативната страна во себе, за која 
не сте ни знаеле дека постои. �

Неапол

Неапол

Соренто

Соренто

Капри

Капри

www.republika.mk46 петок, 17 февруари 2017 година www.republika.mk 47петок, 17 февруари 2017 година



ВЕР тИ каЛ На шу ма  
ќЕ гО ПРО чИ Сту Ва 
ВОз Ду хОт ВО кИ На

НАУКА И ТЕХНОЛОГИјА

Б ор ба та со за га ду ва ње то 
на воз ду хот, со ко ја ки не
ски те вла сти ма ка ма чат 

со го ди ни, ни ка ко не е лес на во 
си ту а ци ја ко га во ми ли он ски
те гра до ви не ма праз но ме сто 
за што би ло, а ка мо ли за про
стра ни зе ле ни по вр ши ни во 
кои тре ба да се за са дат но ви 
дрв ја. За тоа след ни от че кор 
што ќе го пов ле чат во на со ка 
на про чи сту ва ње на воз ду хот 
е гра де ње „вер ти кал ни шу ми“.

Овој кон цепт го има ше сво е то 
де би во Ми ла но, а ита ли јан ска
та ком па ни ја „Сте фа но Бо е ри 
Ар хи те ти“ се га го пре не су ва во 
гра дот Нан џинг на исто кот на 
Ки на, во фор ма на огром ни те 
зе ле ни „Нан јинг та у ерс“, кои 
во ед но ќе би дат и пр ви од ва
ков тип во Ази ја.

Две те зе ле ни ку ли, кои се оче
ку ва да би дат за вр ше ни нај
доц на до кра јот на 2018 го ди
на, ќе му обез бе ду ва ат чист 
воз дух на це ли от град та ка 
што ќе про из ве ду ва ат око лу 
60 ки ло гра ми кис ло род се кој 
ден до де ка исто вре ме но ап
сор би ра ат 25 то ни јаг ле ро ден 
ди о ксид.

Тоа ќе го по стиг нат со 1.100 
дрв ја од 23 раз лич ни ви до ви, 
од кои 600 ви со ки и 500 со 
сред на ви си на и 2.500 ка скад
ни гр му шки и дру ги рас те ни ја.

Две те ку ли ќе ник нат во окру
гот Нан џинг Пу ко, кој, спо ред 
ар хи те ктон ска та ком па ни ја, ќе 
ја пред во ди мо дер ни за ци ја та 
во Ки на. Во по ви со ка та од ку
ли те, ко ја ќе се вив не на 20 ме
три ви со чи на со 35 ка та, ќе има 
кан це ла ри ски про стор, му зеј, 
шко ла за зе ле на ар хи те кту ра 
и но ќен клуб на по кри вот. Во 
вто ра та ку ла ќе има хо тел на 
„Ха јат“ со око лу 250 со би, ба
зен на по кри вот, про дав ни ци, 
ре сто ра ни и кон фе рен ци ска 
са ла. Бал ко ни те ќе би дат та ка 
на пра ве ни што ќе им овоз мо
жат на жи те ли те да се доб ли
жат до зе ле ни ло то.

Ам би ци оз ни от про ект на 
ита ли јан ска та ар хи те ктон ска 
фир ма вклу чу ва из град ба на 
ва кви вер ти кал ни шу ми и во 
Шан гај, Ги жу, Ли у жу, Ши џи а
жу анг и во Чон гкинг.

Ина ку, вер ти кал на та шу ма во 
Ита ли ја се гра де ла це ли 5 го
ди ни, од 2009 до 2014 го ди
на,но нив на та ки не ска вер зи ја 
ќе би де мно гу по го ле ма, а со 
тоа се оче ку ва и да има по го
лем ефект врз за га ду ва ње то 
во гра дот.

вер ти кал ни гра ди ни  
и во Ме кси ко си ти
Во слич на на со ка при бор ба та со за га ду ва ње то 
раз мис лу ва ат и над леж ни те во Ме кси ко Си ти 
пре ку ини ци ја ти ва та на ре че на „Зе ле ни от пат“.

Про е ктот се со стои од транс фор ми ра ње сто ти ци 
но сеч ки стол бо ви на мо сто ви и над воз ни ци во 
вер ти кал ни гра ди ни со цел да се на ма ли за га ду-
ва ње то и исто вре ме но да се по до бри изг ле дот на 
гра дот.  Про е ктот има цел да го по крие гра дот 
со до пол ни тел ни 40.000 ме три зе ле ни ло со цел 
да се по до бри ква ли те тот на воз ду хот и жи во тот 
во це лост во овој 20-ми ли он ски град.

Гра ди ни те, всуш ност, ќе би дат ме тал ни или бе-
тон ски рам ки врз кои се ста ва плат но за да се 
за шти ти ос нов ни от ма те ри јал. Тоа е по себ но 
плат но кое е та ка ис тка е но за ко ре ни те на рас-
те ни ја та лес но да по ми ну ва ат низ не го. Се кој 
столб ќе има ин ди ви ду а лен авто мат ски си стем за 
на вод ну ва ње, кој ја ко ри сти и дож дов на та во да.
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КаКО Да СЕ ГРИжИтЕ  
За ВОДНа жЕлКа
Водните желки се мали и чувст-
вителни миленичиња, па затоа од 
корист се неколку совети за како 
правилно да се грижите за нив. 
Просторот, светлината, влагата 
и начинот на исхрана се важни 
аспек ти за нивниот опстанок

При избирањето на садот или аквариу
мот, кој ќе биде живеалиште за вашата 
желка, треба да се внимава на неколку 
основни правила. Желката треба да 
има доволно простор, кој ќе биде три 
четвртини исполнет со вода. Изберете 
простор каде што ќе може да се обез
беди светилка во близина. Имајте на 
ум дека желката ќе порасне повеќе од 
тоа што е во моментот, па осигурете се 
дека просторот што го обезбедувате ќе 
ѝ одговара и понатаму.

Не користете вода од чешма кога ќе 
го полните нејзиниот сад затоа што е 
голема веројатноста дека содржи хлор 
и флуорид, кои ја нарушуваат рамно
тежата. Во овој случај, најдобро е да се 
користи дехлорирана или филтрирана 
вода. Додавање една лажичка сол во 
водата може да го намали нивото на 
бактериите и да ја заштити желката 
од кожени заболувања. Желките има
ат потреба од светлина 12 до 14 часа 
дневно, па поради тоа значајно е да се 
обезбеди светилка во нивна близина. 
Најдобар совет е да набавите високок
валитетна УВламба. Желките можат 
да пренесат салмонела, затоа редовно 
мијте ги рацете по секој остварен кон
такт со нив. Тие имаат потенцијал да 
живеат многу долго, па обезбедување
то на нивните основни услови само 
овозможува да воспоставите подолга 
врска со вашето милениче. �

ЦРНа РОЗа
Розите се, секако, најомилените цвеќиња 
што се подаруваат на драгите личности. 
Тие се симбол на љубов и на благодар
ност, прекрасно мирисаат, убаво изгле
даат, а ги има во различни бои од кои 
секоја има своја порака. Илјада години 
наназад, розите ги инспирирале луѓето 
со своите бои за да го развијат скриени
от јазик на симболични пораки.

Овие рози што изгледаат црно за чо
вечкото голо око, растат само во мали 
количини во малечкото село Халфети, 
Турција. Уникатните услови на почвата 
и нивото на киселост на подземните 
води во таа област, кои се влеваат од 
Еуфрат, создаваат длабока црвена боја 
на розата, која од малку подалеку из
гледа како црна. 

Интересно е тоа што оваа роза е црна 
само во летните месеци. Во другите се
зони, нејзината боја е темноцрвена. Цр
ната роза може да искаже позитивна по
рака за ново раѓање и нови почетоци. �

И оваа недела се фокусира
ме на тапетите. Зимата 
поминува, па време е да 

се размислува за пролетно ра
зигрување на просторот. Ако 
немате потреба од бескрајни 
ѕидни боенки, просторот мо
жете да го разубавите со тапе
ти со дезен на мермер. Засега 

Оваа пролет не 
бојосувајте, 
изберете тапети со 
дезен на мермер

сте на сигурно, мермерот, како 
и тапетите, е улстрапопуларен, 
а тоа нема наскоро да се смени. 
Доколку сакате да го следите 
овој нов тренд, тогаш ви пред
лагаме да ги освежите ѕидо
вите од вашата спална соба, 
дневна, бања, кујна со токму 
вакви тапети.

Класичните тапети со сивобе
ли тонови на вашата спална 
соба ќе ѝ дадат доза на отме
ност, а одлично ќе се усогласат 
со мебелот во црна, бела или 
сива боја. 

Доколку сакате просторот што 
ве опкружува да биде малку 
подинамичен, тогаш изберете 
детали во некои впечатливи бои.

Доколку ги сакате пастелните 
бои, тогаш некоја од простори
те во домот можете да ја уре
дите со бебешко розови или 
сини нијанси, а тапетите со 
дезен на мермер во тој случај 
одлично ќе се вклопат. Белите 
и метални нијанси ќе му обез
бедат софистициран изглед на 
вашиот дом.

Црната, белата и златната боја 
од вашата бања ќе направат 
оаза на уживање од која многу 
тешко ќе се разделувате!

Доколку вашиот дом е еднос
тавно уреден и целиот ентери

ер е исполнет со нежни пастел
ни тонови, тогаш овие тапети 
се одличен детаљ за вашата 
омилена просторија.

Нежната розова и сивата боја 
одлично одат заедно, особено 
во ентериерот.

Атрактивниот спој на сина и на 
жолта боја ќе создаде нов жи
вот во вашиот дом. Освен тоа, 
тапетите со дезен на мермер, 
кои потсетуваат на ѕвездено 
небо, ќе ја направат вашата 
дневна соба да изгледа како 
едно магично место во кое 
секогаш ќе посакате да се од
морите по напорниот ден на 
работното место.

Едноставно – совршено! Неж
ните тонови и минималистич
киот дезен може секој дом да 
го направат да одговара за де
војка. И да, фотографијата од 
Париз како еден од водечките 
модни центри мора да зазема 
посебно место во вашиот стил
ски дом! �
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рекреациjа

П о ста ри те ге не ра ции ќе се 
при се тат на без гриж но то 
дет ство по ми на то на ули ца, 

пред згра да во ма а ло то ка де што 
жи ве ат. Го ле ми от број игри што 
си те ги играв ме со дру га ри те од 
најм ла да во зраст не мо жеа да се 
за ме нат со ни што на све тот. Кри ен-
ка, џа ми ја, на род на, фуд бал, ба скет 
се са мо дел од ре кре а тив ни те игри 
што ни оста ви ја уба ви спо ме ни од 
дет ство то.

Има ше и та кви во кои си играв ме 
со пу шки и пи што ли, бо реј ќи се со 
за мис ле ни не при ја те ли или де леј-
ќи се во две гру пи на пар ти за ни 
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во бо ја, кои се со го ле ми на од око лу 
пет ми ли ме три. Се кој учес ник за дол-
жи тел но мо ра на се бе да има за штит на 
об ле ка. Таа е со ста ве на од за штит ни 
пан та ло ни, елек, ма ска, ка ци га и очи ла 
за да не дој де до не са ка ни по вре ди по 
те ло то и гла ва та од уда ри те од топ чи ња-
та со бо ја кои се рас прс ну ва ат отка ко ќе 
удрат во про тив нич ки от играч.

Во Ма ке до ни ја има сѐ по ве ќе ва ков тип 
по ли го ни, на кои има раз лич ни об је кти 
за кри е ње и пра ве ње стра те ги ја, што 
зна чи де ка не е по треб но не ко ја го ле-

ма ин ве сти ци ја ако не кој са ка да се 
за ба ву ва на ва ков на чин.

Оваа игра, бу квал но, мо же да ја игра-
ат лу ѓе од два та по ла и со во зраст од 
7 до 77 го ди ни.

По раз ви е ни те зем ји во све тот ве ќе 
има ат и фор ми ра но спорт ски фе де-
ра ции и пе инт бо лот го пра кти ку ва ат 
ка ко спорт. По сто јат еки пи кои се 
нат пре ва ру ва ат и на ме ѓу на род но 
ни во, а се ор га ни зи ра ат и нај раз лич-
ни тур ни ри и пр венс тва. 

и на Гер ман ци. Во ова вре ме со 
раз ви е на тех но ло ги ја сѐ по мал ку 
се та кви те дру же ња во ма а ло, ре-
чи си ги не ма. Но ви те ге не ра ции сѐ 
по ве ќе игра ат комп ју тер ски игри, 
но по дел би те се исти, на две гру пи 
со оруж је, та кти ки при кои се ба ра 
го ле ма умеш ност.

За да се из бег не тоа, бор ба та на 
ро ди те ли те и на де ца та е до ве де-
на до тој сте пен што по ста ри те се 
вра ќа ат во сво е то дет ство и се оби-
ду ва ат да ги игра ат игри те за ед но 
од пред 20-30, па и по ве ќе го ди ни.

Во све тот од не о дам на ка ко ед на 
од по друш тве ни те игри и, се ка ко, 
фа ми ли јар ни ре кре а ции е пе инт-
бол, кој прет ста ву ва бор ба на две 
гру пи од три до де сет лу ѓе опре ме-
ни со пу шки што ко ри стат топ чи ња 
со бо ја ка ко му ни ци ја.

По ве ќе ча сов на за ба ва за си те ге-
не ра ции е цел та на овој тип игра, 
а пра ви ла та се ед но став ни. Си те 
учес ни ци се де лат на две гру пи, а 
по бед ник е еки па та што ќе по го ди 
по ве ќе про тив ни ци или ќе ја уни-
шти цел та про тив нич ка еки па. Пра-
ви ла та се раз лич ни во за вис ност од 
фан та зи ја та што ја има ат лу ѓе то. 
Цел та мо же да е осво ју ва ње на 
про тив нич ка та ба за, ели ми на ци ја 
на си те про тив ни ци, ос ло бо ду ва ње 
за лож ни ци, а мно гу че сто мо же да 
би де огра ни че на и со вре ме за да 
се до бие на ин тен зи тет. Пу шки те се 
мно гу слич ни ка ко ви стин ско оруж-
је на кои има ма га цин за топ чи ња та 
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спорт интерВjу

п о одличните игри во 
дресот на Куманово, 
каде што помина чети

ри сезони, а минатата стигна и 
до финалето во домашното пр
венство, од неодамна тој е член 
на романскиот клуб Питешти. 
Таму не му беше потребно мно
гу време за да се приспособи и 
да почне да ги полни против
ничките мрежи. Тој за „Репу
блика“ откри нешто повеќе за 
тоа како се снаоѓа во новиот 
клуб, за успесите во минатата 
година, како и за состојбата во 
домашната кошаркарска лига.

 Во јануари го доби призна-
нието најдобар македонски 
кошаркар за 2016 година. По 
што ќе остане забележана 
изминатава година за тебе на 
професионален план?

КОСТОСКИ: Минатата годи
на, дефинитивно, беше една 
од поуспешните за мене, ако 
не и најуспешна со оглед на 
тоа што успеав да ги обединам 
овие две признанија кои ми се 
многу драги  најдобар млад и 
најдобар сениор во македон
ската кошарка. Исто така, ќе ја 
паметам по успешната сезона 
индивидуално и колективно 
во дресот на Куманово, со кого 
за малку не успеавме да ја осво
име титулата.

 Многумина ќе речат дека 
во спортот прво треба да се 
плати цената за да се стигне 
до успех и да се соберат пло-
довите. Кој е твојот рецепт за 
да се стигне до посакуваната 
цел?
КОСТОСКИ: Рецептот е мно
гу јасен и „лесен“, а тоа е се
којдневен тренинг по два пати 
на ден, посветеност и откажу

вање од многу работи и жртву
вање од нормалниот живот кој 
го живеат останатите околу 
тебе. Се разбира, двата клучни 
фактори покрај макотрпната 
работа и талентот се здравјето 
и среќата.

 Со години успешно наста-
пуваше во домашното пр-
венство, добро ги познаваш 
условите тука и запознаен си 
со проблемите и со предиз-
виците на македонските 
клубови. Твој коментар за 
состојбата во македонската 
кошарка и што е потребно 
за да се подигне квалите-
тот или барем за почеток да 
функционира нормално?
КОСТОСКИ: Прво, треба да се 
обезбедат нормални услови 
за работа, кои во моментов 
можеби ги поседуваат некол
ку клубови. Не можеш да би
деш професионален клуб ако 
не исполнуваш сѐ што тоа си 
носи само по себе. Второ, свес
ни сме дека влеговме во еден 
период во кој немаме многу 
талент како што беше случај 
порано и мора да се има многу 
поголема желба кај младите и, 
пред сѐ, реално согледување 
на нивните можности, но и да 
го надополнат тоа со многу 
напорна работа.

 Веќе некое време се води 
полемика за дозволениот 
број странски играчи во ма-
кедонските клубови, а голем 
дел од клубовите сѐ уште ба-
раат нивно намалување. Кој 
е твојот став за тоа?
КОСТОСКИ: Прашањето за 
странците е болна тема за 
нас, домашните кошаркари од 
повеќе аспекти. Едно е јасно, 
тие мора да постојат и мора 
да бидат дел од нашата лига за 
квалитетот на лигата да биде 
уште подобар. Но, последните 
неколку сезони многу се чести 
примерите во кои клубовите 
прават катастрофални потези 
со доведување многу странски 
засилувања кои ни од далеку 
не личат на засилување, однос
но не го подигнуваат квалите
тот на тимот во кој играат, а 
потоа и на самата лига, да не 

кажам дека се многу послаби 
од домашните играчи што се во 
ростерите и токму затоа доаѓа 
до револт кај сите нас.

Тие мора да постојат во овој 
или во намален број, но мора 
да има место и за нашите и тоа 
да биде донесено со правило, 
сепак лигата се вика прва ма
кедонска кошаркарска лига.

 Првите пречки на патот кон 
СП 2019 се Косово и Естонија. 
Иако има многу време до тие 
натпревари, како ги оцену-
ваш шансите против овие 
репрезентации?
КОСТОСКИ: Добивме добри 
противници, кои не смеат да 
се потценат. Денес сите играат 
добра кошарка, а ние не сме 
репрезентација која треба да 
се смета за фаворит, така што 
мислам дека можеме да играме 
со нив и да го поминеме тој 
дел, но мора да бидеме стопро
центно подготвени за тоа.

 Репрезентацијата минува 
низ една смена на генерации. 
Голем дел од играчите што 
го остварија успехот во 2011 
година и кои повеќе години 
беа едни од главните носи-
тели на играта веќе не се во 

Во Романија  
ми дадоа  
улога што  
целосно ми  
одговара

Разговараше | 
Горан Зивчевски

Александар Костоски е вториот македонски кошаркар 
што ги обединил признанијата за најдобар играч во 
Македонија во сениорска и во младинска конкуренција 
откако минатиот месец го доби признанието за 
најдобар кошаркар во Македонија за 2016 година

АЛЕКСАНДАР КОСТОСКИ, ПЛЕЈМЕЈКЕР НА МАКЕДОНСКАТА КОШАРКАРСКА  
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА И НА РОМАНСКИ ПИТЕШТИ

тимот. Каква е иднината на 
македонската кошаркарска 
репрезентација?
КОСТОСКИ: Иднината на маке
донската кошарка во моментов 
не би можел јасно да проценам 
каква е затоа што сите сме многу 
нереални кога зборуваме за тоа 
и мислам дека времето ќе пока
же каква ќе биде. Иако можам 
да кажам дека моментално не 
е сјајна и дека некои генерации 
нема никогаш да се повторат, 
треба да се обрне повеќе внима
ние на домашното за да можеме 
повторно да се надеваме дека за 
некое време ќе излезат некои 
нови квалитетни момчиња.

 Иако си релативно кратко 
во Романија, уште на првите 
натпревари за твојот нов клуб 
покажа одлични игри. Како се 
снаоѓаш во Питешти и како ти 
лежи романската лига?
КОСТОСКИ: Одлично се снајдов 
затоа што бев многу добро при
мен и претставен во Питешти, 
каде што луѓето ми веруваат и 
ми дадоа улога што целосно ми 
одговара и личи на мене. Добив 
место што е многу важно за една 
екипа која се бори за висок плас
ман и се надевам дека ќе успеам 
да помогнам за да стигнеме до 
зацртаните цели на клубот. 
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�  17 февруари 1600 го ди на
 на Кампо деи Фјори во Рим бил 

жив за па лен Џордано Бруно за 
ерес.

�  17 февруари 1946 година
 Во скопје е ос но ва но Здру-

жението на професионалните 
журналисти во македонија. За 
прв пре тсе да тел бе ше из бран 
мито Хаџивасилев-јасмин. 

�  19 февруари 1905 го ди на
 Во Париз из ле гол пр ви от број 

на вес ни кот „ма ке до ни ја“.
�  19 февруари 1878 го ди на
 томас едисон го па тен ти рал 

фонографот, прет ход ник на 
со вре ме ни от грамофон.

�  19 февруари 1875 го ди на
 Ро ден е Ди мо Ха џи Ди мов, со ци-

ја лист, учес ник во ма ке дон ско то 
ре во лу ци о нер но дви же ње, член 
на мРо, истак нат прет став ник и 
иде о лог на сер ска та гру па, еден 
од ос но ва чи те на на род на та фе-
де ра тив на пар ти ја и де ец на Бу-
гар ска та ко му ни стич ка пар ти ја.

�  20 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.

�  20 февруари 1872 година
 отво рен е метрополитен во 

Њујорк, еден од нај го ле ми те 
му зеи во све тот.

�  20 февруари 1943 година
 Во ед на од тес ни те улич ки на 

маџир маало отка ко убил бу-
гар ски по ли ца ец за ги нал Ра де 
јов чев ски – Кор ча гин, ро ден во 
скоп је на 14 август 1919 го ди на. 
Во Вто ра та свет ска вој на ста нал 
бо рец и член на Шта бот на Први-
от скопски партизански одред.

�  21 февруари 1848 година
 об ја вен е Комунистичкиот ма-

нифест, де ло на Карл маркс и 
Фридрих енгелс.

�  23 февруари 1967 година
 ос но ва на е македонската ака-

демија на науките и уметностите. 
За неј зин прв пре тсе да тел бил 
из бран Блаже Конески.

ВремеПлоВ

д в о г л е д
НаУчНИЦИтЕ ПРОНајДОа члЕН На СДСМ штО ПРашал  

штО ИМа ВО ДОКУМЕНтОт ОД ЗаЕВ За аХМЕтИ

Тим научници од Бирмингем, Англија, 
успеал да пронајде член на СДСМ што 

прашал што има во текстот што Зоран 
Заев го испрати до Али Ахмети како по
нуда што одговара на барањата на ДУИ 
од платформата на Албанците.

По долго истражување и безнадежност 
дека ќе се пронајде каков било таков чо
век не само во Македонија, туку во цели
от свет, научниците од Англија успеале 
да пронајдат барем еден човек што се 
осмелил и дрзнал јавно да праша што, 
всушност, Заев му понуди на Ахмети за да 
ги добие потписите за да биде мандатар 
и да составува влада во Македонија.

� Не беше лесно... ух, речиси ја загу-
бивме секоја надеж  вели Линда Џонсон 
од истражувачкиот тим од Англија. 

� Бевме подготвени да го напуштиме 
пребарувањето и да се фокусираме 
на полесни задачи, како на пример да 
пронајдеме јети, вонземјани и чудо-
виштето од Лох Нес, меѓутоа пред да 
нѐ напуштат последните атоми сила, 
дојде до ова неверојатно откритие  
додава таа.

Миле Ристов е името на членот на СДСМ 
што е најголемото научно откритие во 
поновата историја на 21 век. Овој хо
мосапиенс е единствениот жив човек 
со членска книшка на СДСМ, кој откако 
Заев доставил документ од 72 страници 
до Ахмети, се дрзнал да праша што има 
во документот.

� Па, како да ви кажам, воопшто не 
беше лесно. Луѓе се качувале на Еве-
рест за првпат, се качувале на Месечи-
ната, ама мислам дека никој немаше 
ташаци за да прашува такви прашања. 

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

вниманието на одредени појави во 
општеството. Секоја сличност со вистинските 

луѓе и институции е случајна.

И како да ви кажам, една вечер многу 
се опив бидејќи фатив пари во обло-
жувалница, 2.000 евра! И таков опи-
ен си дојдех дома во 3 часот наутро и 
одеднаш не знам од каде ми дојде таа 
сила, се почувствував како Херкулес, 
и напишав статус: „Извинејте човеци, 
абе некој случајно да не е начул нешто 
сосема малкуцка барем што е пишал 
Заев во документо до Али Ахмети за 
платформата шо треба да му одгово-
ре“... и притиснав да са објаве статусо... 
абе, не знаејте каква ладна пот ме об-
леа одма, си реков - еее това е Милето, 
кога си глуп, пијаницо една, дотука 
било... си праша, саа че си кркаш  вели 
новото светско чудо Миле Ристов од Ново 
Село, Струмичко.

Откако го поставил прашањето, иако 
било три часот наутро, веднаш зоврел 
целиот „Фејсбук“.

� Тие шо ме знаеја оти сум СДС, веднаш 
ми пишаа приватни пораки дали сам 
нормалан, дали сакам живото да ми 
згасне, како не ме е срам да прашувам 
такви нешта, дали сам будала шо не му 
верувам слепо на прецеднико Заев и јас 
на сите им реков оти сум пијана будала 
и че исчезнам бескрајно од Македонија 
за да не ма убијат  сведочи Ристов.

� Еми шо да праам, белјата веќе беше 
направена. Се спакував набрзински и 
тргнав према аеродромо во Скопје, јас-
но ми беше колку е саато, дека прашах 
нешто што не сам смеел да прашувам. 
Оти е голем грех. И стигнав на аеродро-
мо, за првио авион реков да ми дадејте 
карта и за Лондон беше тој и така. По-
сле симна се до Бирмингем пошо сакам 
много пиво, а бир на англиски е пиво 
и си мислех дека тука има многу пиво 

и не е лошо, има шо е право  додава 
новата македонска легенда Ристов.

Научниците го откриле случајно кога 
една вечер потпрен на некој локален 
шанк во високоалкохолизирана состој
ба на еден човек што стоел до него му 
признал дека тој е тој член на СДСМ, кој го 
поставил забранетото прашање: „Што му 
ветил Заев на Ахмети за да добие потписи 
за мандат за формирање влада“. 

Човекот до него иако бил, исто така, 
поднапиен, сепак се шокирал од овие 
зборови, пријавил во локалниот цен
тар за тревожење и кризи по што тим 
специјалци пристигнале и го спровеле 
Ристов на испитување.

� Не ни се веруваше дека ќе го најдеме 
овој човек, навистина сме пресреќни. 
Ова е најголемото научно откритие 
на овој век и сум речиси сигурна дека 
ќе ја добиеме Нобеловата награда за 
откритие на деценијата  вели Линда 
Џонсон.

Како што дознаваме, поради опасноста 
по живот за Ристов, британските тајни 
служби веќе му обезбедиле нов иден
титет и тајна локација на која ќе биде 
сместен, со цел да не биде пронајден од 
одмаздољубивите членови на СДСМ, кои 
не може да си простат што еден член на 
оваа партија се дрзнал да праша што 
содржи документот од Заев за Ахмети, 
а не молчел покорно и послушно како 
сите други.�
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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%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98)
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%8A%D1%83%D1%98%D0%BE%D1%80%D0%BA_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%9F%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%81
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%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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


# 1 кг ју не шко ме со

# 0,5 кг јаг не шко ме со

# бел пи пер

# ме лен ким

# мор ско орев че

# ме лен су шен цр вен пи пер

# мал ку сол

# мал ку руз ма рин

За со сот ви е по треб но:

# 1 пав ла ка

# мал ку на не

# мас ли но во мас ло

# мал ку сол

# За чи не те го ме со то и на ре де те го на из ме
нич но. До дај те мал ку мас ло. Оста ве те го 
да се пе че око лу 40 ми ну ти пред да поч не
те со се че ње.

# Со е ди не те ги со стој ки те за со сот. До кол ку 
са ка те, ка ко до да ток мо же те да ко ри сти те 
ру ко ла, до мат, цр вен кро мид и мал ку си
ре ње, но мо же да на пра ви те и ваш из бор.

# Сер ви рај те!

ПОДгОтОВка: СОСтОJкИ:

СО ВЕт:   Уште по до бро е ако има те вре ме 
да го оста ви те ме со то да се ма ри ни ра во 
за чи ни те пред да го пе че те. До кол ку не 
са ка те јаг не шко, мо же да ко ри сти те са мо 
ју не шко ме со.

До нер-сенд вич
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