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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
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И во БРИсеЛ РаЗБРаа

Порше Скопје
бул. Босна и Херцеговина 4, 
1000 Скопје
02-26 26 266 / 02 / 26 26 466

АБ Ауто
ул. Гоце Делчев бр. 107
2400 Струмица
034 325 443 / 034 325 443

АЛ & ДО Охрид
Св.Еразмо Оровник-Дебарца
6000 Охрид
046 261 599 / 046 262 374

БИС Ауто
Краварски пат бб
7000 Битола
047 236 314 / 047 231 507

Делукс Ауто
ул. 500  бр.55, 
1300 Куманово 
031 444 999 

Колевски
Палмиро Тољати бб
1000 Скопје
02 521 454 / 02 25 21454

Старт
ул. Борис Кидрич 1, 
1442 Демир Капија
043/366-207; 366-504

Центрум
Маршал Тито бб
1200 Тетово
044 351 333 / 044 351 335

Volkswagen

подготвен за иднината!
новиот GOLF.

www.golf.com.mk

Уживајте во возењето на патот кон иднината. Новиот Golf е подготвен да ве однесе таму со збогатената стандардна опрема која 
сега вклучува: LED дневни и LED задни светла, 5 врати со електрика на предни и задни прозорци, автоматски двозонски клима 
уред Climatronic, радио Composition color со 6,5 инчен екран во боја осетлив на допир, мултифункционален кожен управувач 
со команди, USB, Bluetooth поврзување, 6 степен менувач, централен преден потпирач за раце, светла за магла со статичко 
осветлување во свиоци и многу повеќе. 

GOLF TSI со 110кс од 15.990 € (988.182 ден)

По еден и пол ме сец ма сов
ни про те сти на ули ци те 
низ зем ја ва се нај де ју нак 

ме ѓу функ ци о не ри те во Бри сел 
да приз нае де ка су ве ре ни те тот 
на Ма ке до ни ја про из ле гу ва од 
на ро дот, а не од ам ба са до ри
те, стран ски те дип ло ма ти и од 
цен три те на моќ. Ста вот на пре
тсе да те лот на Европ ски от со
вет, До налд Туск, бе ше поз дра
вен од ма ке дон ска та јав ност, а 
исто вре ме но пре диз ви ка сил но 
раз о ча ру ва ње кај кри ми нал
на та бан да во СДСМ и ме ѓу 
Со ро со ви те пла те ни ци кои со 
ра ши ре ни ра це и под зи на ти 
усти че каа да им го обез бе ди 
ман да тот. Нив ни те бом ба стич
ни нај а ви де ка „кре те ни те од 
ули ци те во Скоп је“ и по ли ти ча
ри те што не ги „ви тка ат кич ми
те“, ко неч но, ќе би дат скр ше ни 
со за ка ни за не ка кви ем бар га и 
бло ка ди пук наа ка ко ба лон од 
са пу ни ца по прес кон фе рен ци
ја та на дип ло ма тот од Бри сел. 
Не го ва та јас на по ра ка де ка „са
ми тре ба да нај де ме ре ше ние за 
проб ле мот кое ќе би де во рам
ки те на де мо крат ски те на че ла, 
при стој ност и раз ум“ ги тур на 
квис лин зи те во уште по го ле ма 
аго ни ја. Ко га ви доа де ка по мо
шта од над вор се из ја ло ви, за да 
го за др жат мо ра лот во сво и те 
пре дав нич ки ре до ви, поч наа да 
се за ка ну ва ат со на сил ни сце
на ри ја и со но ви „бом би“. Оча јот 
во СДСМ се зго ле му ва на по ред

но со за си лу ва ње то на от по
рот кај на ро дот за ти ран ска та 
пла тфор ма и со сѐ пог лас но то 
ба ра ње за но ви пред вре ме ни 
из бо ри. На ро дот јас но и глас но 
ба ра из бо ри на кои ќе се из јас ни 
за тоа што му бе ше под мет на то 
по 11 де кем ври. И не ма на ме ра 
да се отка же. Очиг лед но, дип
ло ма ти те ја при ми ја по ра ка та. 
Нас про ти нив, За ев сѐ уште го 
иг но ри ра на ро дот и ба ра на чин 
ка ко да фор ми ра вла да нас про
ти не го ва та вол ја. Но, тоа што 
ве ќе на си те, освен не го, им е 
јас но е де ка на ро дот е глав ни от 
фа ктор во ре ша ва ње то на кри
за та. Тие сто ти ци ил ја ди лу ѓе 
на ули ца про те сти ра ат мир но и 
до сто инс тве но, но се на го товс 
да спре чат ка ков би ло обид за 
на сил но пре зе ма ње на вла ста. 

По крај приз на ва ње то на на ро
дот ка ко фа ктор во ре ша ва ње то 
на кри за та, од по ра ка та на Туск 
мо же да се изв ле чат два важ ни 
зак лу чо ка од кои за ви си ре ша
ва ње то на кри за та: 

Пр ви от е де ка во ЕУ не ма единс
твен став по пра ша ње то за кри
за та во Ма ке до ни ја. Во из ми на
ти те не де ли при по се ти те на 
евро ко ме са ри те Мо ге ри ни и 
Хан мо жев ме да ви ди ме и слуш
не ме раз лич ни по ра ки од таа на 
пре тсе да те лот на Европ ски от 
со вет. Од тоа мо же да се зак лу чи 
де ка функ ци о не ри те во Бри сел 

има ат раз лич ни гле да ња на си
ту а ци ја та во зем ја ва. До ду ша, 
ова не е ни прв ни пос ле ден пат 
од ЕУ да до би ва ме раз лич ни по
ра ки кои че сто се не прин ци пи
ел ни и ли це мер ни. Но, из ја ва та 
на Туск овој пат има по себ на 
важ ност за тоа што ин ди рект но 
приз на ва де ка иг но ри ра ње то 
на вол ја та на на ро дот од стра
на на Бри сел и на мет ну ва ње
то ре ше ни ја што се штет ни 
за на ци о нал ни те ин те ре си на 
др жа ва та е над во реш но ме ша
ње во ра бо ти те на др жа ва та и 
га зе ње на прин ци пи те на кои 
е по ста ве на са ма та ЕУ. Зо што 
и во чие име Мо ге ри ни и Хан 
пра ќаа по ра ки спро тив ни на 
ос нов ни те де мо крат ски прин
ци пи и на че ла е дру го пра ша ње. 
При чи ни те за нив ни те двој ни 
ар ши ни, ка ко и за ли це мер ни от 
од нос на оста на ти те би ро кра ти 
што ни до а ѓа ат од Бри сел, мо же 
да се ба ра ат во по ве ќе фа кто ри 
– лич ни вр ски, иде о ло шка бли
скост/со ли дар ност или биз нис 
ре ла ции со ле ви ца та во Ма ке
до ни ја и со нив ни те над во реш
ни на ред бо дав ци и спон зо ри 
(ЦИА, Со рос и УСА ИД). 

Вто ри от ва жен зак лу чок што 
мо же да се изв ле че од по ра ка та 
на Туск е де ка ре ши тел но ста 
и упор но ста на ма ке дон ски от 
на род да ја за чу ва уни тар но
ста на др жа ва та и да спре чи 
неј зи но раз не би ту ва ње, и тоа 

ка ко, има ефект! Приз на ва ње то 
де ка проб ле мот тре ба да се ре
ши во др жа ва та, а не во Бри сел, 
Ти ра на или на кое би ло дру го 
ме сто во све тот е по твр да де ка 
не кој та му во Бри сел го слуш
нал гла сот на сто ти ци те ил ја ди 
ма ке дон ски гра ѓа ни и приз на ва 
де ка тој мо ра да се по чи ту ва. 

Ток му приз на ва ње то на мо ќта 
на на ро дот од стра на на стран
ски те дип ло ма ти и не по пуст ли
во ста на пре тсе да те лот Ива нов 
ги тур ка За ев и не го ви те Со ро
со ви пла те ни ци во сѐ по го лем 
очај. Фа бри ка та за лаж ни ве
сти ко ја ра бо ти со пол на па реа 
во на со ка на ома ло ва жу ва ње 
на сто ти ци те ил ја ди лу ѓе кои 
се којд нев но про те сти ра ат со 
гра ѓан ска та ини ци ја ти ва „За 
за ед нич ка Ма ке до ни ја“ пре диз
ви ку ва кон тра е фект про во ци
рај ќи сѐ по го лем број Ма ке дон
ци да из ле зат на ули ци те. 

Не па ли ни про па ган да та на 
Со рос де ка со про даж ба та на 

име то и на на ци о нал ни те ин
те ре си ќе „ку пи ме“ бр зо членс
тво во ЕУ и во НА ТО. Во при
каз ни те од ти пот ќе вле зе ме 
во НА ТО во рок од шест ме се ци 
по про ме на та на име то ве ќе 
ни кој не ве ру ва за тоа што на 
си те им е јас но де ка ни ту еден 
дип ло мат не мо же да га ран
ти ра пов ле ку ва ње на грч ко то 
ве то ду ри и да ре ши ме са ми да 
го сме ни ме име то. Впро чем та
ква бе ше си ту а ци ја та и во 2008 
го ди на ко га Аме ри кан ци те нѐ 
те раа да при фа ти ме ком про
мис но ре ше ние без га ран ци
ја де ка Гр ци ја ќе го пов ле че 
ве то то. За овие при ти со ци и 
огра ду ва ња од „га ран ти ра но 
членс тво“ мо же се кој да про
чи та во до ку мен ти об ја ве ни 
на „Ви ки ликс“. И пос лед ни от 
ва ков спин на СДСМ  де ка по 
фор ми ра ње то на вла да та ќе 
се отво рат пог лав ја та 23 и 24 
со што фа ктич ки ќе поч не ме 
пре го во ри за членс тво  бе ше 
екс прес но де ман ти ран, и тоа 
ди рект но од Бри сел, од ка де 

што јас но и глас но ка жаа де ка 
та кво не што не е ве те но.  

Од се то тоа мо же да се зак лу чи 
де ка на ро дот ве ќе не ве ру ва на 
лаж ни те ве ту ва ња, не доз во лу
ва ни ми ли ме тар но ви от стап ки 
во на со ка на зго ле му ва ње на 
пра ва та на Ал бан ци те, не доз
во лу ва ме ну ва ње на име то на 
др жа ва та и на на ци о нал ни те 
сим бо ли и ба ра но ви из бо ри. 
Исто вре ме но, ка ков би ло обид 
на си ла да се пре зе ме вла ста и 
да се изи гра не го ва та вол ја ќе 
го акти ви ра цр ве но то свет ло за 
бе ском про мис но спра ву ва ње со 
квис лин шки те стру кту ри.    �



З о ран За ев и вр ху шка та 
на со ци јал де мо кра ти те 
ги из ла жаа гла са чи те со 

тоа што пред нив на из бо ри из
ле гоа со пре пи ша на про гра ма 
и кам па ња од Ср би ја, за ла гај ќи 
се за на вод на по е вти на це на на 
стру ја та, пла та од 30.000 де на
ри и ка на ли за ци ја во скоп ско 
Ара чи но во. Из вор на пар ти ска 
из бор на про гра ма и не им бе
ше по треб на би деј ќи е јас но 
ка ко ден де ка зна е ле оти по 
из бо ри те ќе ги че ка пла тфор ма 
за во ве ду ва ње би на ци о нал на, 
дво ја зич на, фе де рал на др жа ва. 
Тоа што не у бед ли во по со чу
ва ше За ев де ка се за ла га са мо 
за „сол феж на ал бан ски“, мно
гу ми на го сме таа за по ли тич
ки трик својс твен на не ко гаш 
моќ ни от СДСМ.

Но, Зо ран За ев и со ци јал де мо
крат ска та вр ху шка не ги из ла
жаа са мо со про гра ма та, ту ку 
и со из бор ни те ли сти. „Ре пуб
ли ка“ уште по од ло жу ва ње то 
на јун ски от тер мин за из бо ри 
пре ду пре ди де ка За ев и Ше ке
рин ска, под за кри ла на „ко а ли
ци ја со гра ѓа ни те“, от ста пу ва ат 

пет си гур ни пра те нич ки ме ста 
за Со ро со ва та ар ми ја. И тоа се 
слу чи, а ка ко што се од ви ва си
ту а ци ја та, ве ро јат но, ќе дој де 
и до ви стин ски от проб лем. Не 
за со ци јал де мо крат ска та вр ху
шка, ту ку за др жа ва та.

Гла сај ќи за из бор на та ли ста на 
СДСМ, гра ѓа ни те беа до ве де
ни во заб лу да де ка гла са ат за 
ли ста што ќе ги за ста пу ва по
ли ти ки те на ве де ни во про гра
ма та. Но, всуш ност , со нив ни от 
глас за СДСМ на по ли тич ка та 
сце на во Со бра ни е то да доа моќ 
на Со ро со ви те ан ти др жав ни 
по ли ти ки.

Не за вис на Со ро со ва 
пра те нич ка гру па

Одам на се по со чу ва ше де ка Со
ро со ва та фон да ци ја ја пре зе де 
СДСМ и де ка За ев ќе мо ра да ја 
от ста пи пар ти ја та во деј ќи ја 
нив на та по ли тич ка аген да. Не 
слу чај но во Со бра ни е то ка ко 
не за вис ни пра те ни ци се за ве
де ни пет те ми на што вле гоа на 
пра те нич ки те ли сти на СДСМ, 
но се га не се дел од нив на та 
гру па, од нос но ко а ли ци ја. Не 

е слу чај но ни ту тоа што до 
за тво ра ње то на овој број на 
„Ре пуб ли ка“, иа ко Со бра ни е то 
функ ци о ни ра по дол го вре ме, 
освен дви же ње то „Бе са“, ни ед
на дру га пра те нич ка гру па не 
под не ла ба ра ње за фор ми ра ње 
сво ја пра те нич ка гру па.

До кол ку За ев от ста пи од по ли
тич ка та аген да на Со ро со ва та 
фон да ци ја, тој ри зи ку ва од не
го да се од во јат и пет те ми на 
што са ми ќе прет ста ву ва ат 
пра те нич ка гру па ко ја ќе мо же 
да на мет ну ва сво ја аген да во 
Со бра ни е то. Ед на од бол ни те 
точ ки на Со ро со ва та ар ми ја за 
вре ме на ис це ни ра на та дол го
го диш на кри за бе ше тоа што 
не ус пеа, и по си те при ти со
ци и на силс тва, да се на мет не 
ка ко фа ктор во по ли тич ки те 
про це си. Ду ри и при кул ми на
ци ја та на се којд нев ни те де ва
сти рач ки про те сти, не ус пе а ја 
да се на мет нат ка ко фа ктор во 
по ли тич ки те пре го во ри поз
на ти ка ко пр жин ски про цес. 
Со нив но то вмет ну ва ње на из
бор ни те ли сти, а по тоа и из бор 
за пра те ни ци во Со бра ни е то, 
За ев им обез бе ди учес тво во 
до не су ва ње то на по ли тич ки

те од лу ки во др жа ва та, ка кви 
што Со ро со ва та ар ми ја до ско
ро мо же ше са мо да со ну ва. Но, 
За ев не са мо што им овоз мо жи 
во ид ни на да се на мет нат ка
ко фа ктор во до не су ва ње то на 
кру ци јал ни те по ли тич ки од
лу ки, ту ку и им овоз мо жи на
та мош но то раз не би ту ва ње на 
др жа ва та да мо жат да го спро
ве ду ва ат на тро шок на гра ѓа
ни те пре ку др жав ни от бу џет.

Пра ша ње на вре ме е ко га овие 
из бра ни ци од та ка на ре че на
та „ко а ли ци ја со гра ѓа ни те“ ќе 
се од мет не до кол ку За ев и со
ци јал де мо крат ска та вр ху шка 
от ста пат са мо ми ли ме тар од 
раз и гра ни от ти ран ски план и 
Со ро со ва та аген да за пре зе ма
ње на др жа ва та. До тол ку по ве
ќе што, по пов ле ку ва ње то на 
„блан ко–под др шка та“ од Бе са, 
мно зинс тво то на За ев ви си на 
ко нец на жел ба та и уце на та 
на петч ле на та Со ро со ва гру па.

Во оп што не е на ив но тоа што 
до де ка си те „из вор ни“ со ци
јал де мо кра ти, вклу чи тел но и 
За ев, мол чат за си те пра ша
ња по вр за ни со ти ран ска та 
пла тфор ма, ток му од уста та 

на пра те ни кот од Со ро со ви от 
ка ли фат бе ше ка жа но де ка ед
вај че ка „да ја пла ти це на та“ за 
ко а ли ци ра ње то со ДУИ. Тоа е 
јас на по ра ка упа те на не до тие 
што оче ку ва ат од го вор од За
ев, ту ку по ра ка ко ја зна чи пре
ду пре ду ва ње до За ев де ка не 
смее да се од да ле чи ни ту ми
ли ме тар од тоа за што е сед нат 
во Со бра ни е то. Вре ме то ко га 
бе ше упа те на оваа по ра ка тоа 
јас но го ука жу ва: во мо мен ти 
ко га За ев и со ци јал де мо крат
ска та вр ху шка се под огро мен 
при ти сок од си те стра ни да се 
отка жат од пла тфор ма та.

А, при ти со кот во оп што не е 
мал отка ко пре ду пре ду ва ња
та за штет но ста од до го во рот 
на За ев до а ѓа од пре тсе да тел 
на др жа ва та, од со пар тиј ци, од 
нај број на та по ли тич ка гру па, 
од ули ца та, од ди јас по ра та, од 
ме ѓу на род ни ана ли ти ча ри... 
При ти сок кој ба ра од не го не 
са мо јав но да се отка же од ти
ран ска та пла тфор ма, ту ку и да 
ка же ка кво за кон ско ре ше ние 
при фа тил за ја зи кот, ка ква ре
зо лу ци ја за осу да на ге но цид 
врз Ал бан ци те во Ма ке до ни ја 
до го во рил, што е при фат ли во 

за не го ка ко за ме на на др жав
ни те сим бо ли и хим на та. И, 
ко неч но, што во до го во ри те 
за на мет на ти от спор за име то 
е при фат ли во ка ко ре ше ние 
за со ци јал де мо крат ска та вр
ху шка во за ме на за евро ат лан
ски те ин те гра ции на Ал бан ци
те во Ма ке до ни ја?

Из бо рот на пра те нич ки те ли
сти со вмет на ти те „не за вис ни 
ин те ле кту ал ци“ пре диз ви ка 
отво рен су дир во пар ти ја та 
уште при нив но то утвр ду ва ње, 
а тој су дир е сѐ по вид лив. Ако 
за по ши ро ка та јав ност „из ле
ту ва ње то“ на Со фи ја Ку нов ска 
од со ста но кот и сар каз мот на 
Ивор Миц ков ски де ка  „пар
ти ја та ре ша ва кој е не за ви сен 
ин те ле кту а лец“ беа чуд ни и 
не сфат ли ви, по на ста пи те на 
Бо го ев ски, Ту фег џиќ, но и на 
Фе рид Му хиќ, ра бо та та е сѐ 
по јас на.

Ток му  во на со ка на др жав но то 
име, што е ед на од крај ни те це ли 
на пла тфор ма та, Му хиќ не о дам
на во ин терв ју за ре ги о нал на та 
те ле ви зи ја „Н1“, ана ли зи рај ќи 
ја не мож но ста да оп стои гра
ѓан ска мул ти ет нич ка др жа ва 

Пра ша ње на вре ме е ко га пра те ни ци те од та ка на ре че
на та „ко а ли ци ја со гра ѓа ни те“ ќе се од мет нат до кол ку 
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без кан то ни за ци ја, ја наг ла си 
по тре ба та од про ме на на устав
но то име на др жа ва та. Ма ке до
ни ја, сме та тој, но си „опре де лен 
ет нич ки пре фикс“, кој „ја фа во
ри зи ра но сеч ка та на ци ја“, па 
за тоа ка ко ре ше ние ја по со чи 
Швај ца ри ја, ка де што жи ве ат 
Гер ман ци, Фран цу зи и Ита ли
јан ци, но др жа ва та „... не се ви ка 
ни ту Гер ма ни ја, ни ту Фран ци ја, 
ни ту Ита ли ја, се ви ка Швај ца
ри ја и ни кој не е фа во ри зи ран“. 
Па, да ли е тоа на со ка та по ко ја 
се дви же ле За ев и Се ла пред из
бо ри те ток му во Швај ца ри ја?

За ев (си) ги вр за  
ра це те
По чет ни те раз о ча ру ва ња, пред 
сѐ, кај членс тво то, по ла га та со 
из бор ни те ли сти на кои беа 
вмет на ти чле но ви те на Со ро
со ва та пе тор ка, оти доа че кор 
на та му ко га от пос ле уви доа де
ка на мет на ти те из бра ни ци во 
Со бра ни е то дејс тву ва ат не за
вис но. Тоа уште по ве ќе ја кре на 
не до вер ба та не са мо кон нив, 
ту ку и во спо соб но ста на За
ев и не го ви от тим да ја за чу ва 
пар ти ја та, а не, пак, др жа ва та. 
До тол ку по ве ќе што пар ти ја та, 
по крај тоа што со при фа ќа ње
то на ти ран ска та пла тфор ма 
ја за гу би „др жа во твор но ста“, 
доз во ли таа да би де от ста пе
на за ре а ли за ци ја и тур ка ње 
на ин те ре си те на Со ро со ва та 
аген да ко га ќе е по треб но. До
де ка тра ат јав ни те пре пи ски 
и про зи вки ме ѓу пар ти ско то 
членс тво и под др жу ва чи те за 
тоа да ли на др жа ва та ѝ оста
на са мо да се пот пи ра на цвр
сти на та на ВМРОДПМНЕ за 
не про мен ли вост на Уста вот и 
уни тар ни от ка ра ктер на др жа
ва та; се отво ра и пра ша ње то 
ка ко по на та му ќе функ ци о ни
ра пар ти ја та.

Од дру га стра на, глав ни те со
вет ни ци на За ев јав но му по ра
чу ва ат де ка ќе ја „за гу би под
др шка та“ би деј ќи не по ка жу ва 
до вол но го ле мо „пен ка ло“ за 
на сил но пре зе ма ње на вла ста. 
Или, пре ве де но, тоа зна чи „или 
поч ни на сил но сце на рио или 
пу шти ги Со ро со ви те игра чи 

да те за ме нат“. Со тоа, јас но е 
де ка Со ро со ви от ка ли фат по
ве ќе не са ка, или не ма вре ме, 
да би де со и грач на За ев, ту ку 
ба ра комп лет но да го ис чи сти 
од по ли тич ки от  те рен. Оп што 
поз на то е де ка нај го ле ми от 
дел од не ко гаш на та „ре во лу
ци о нер на“ ор да не ма ви со ко 
мис ле ње за ли де рот на пар ти
ја та кој ги вне се во Со бра ни е
то. Се га, ко га се ве ќе та му, го 
сме та ат за не по тре бен.

„Ре пуб ли ка“ пред из бо ри те 
пре ду пре ду ва ше де ка пар ти
ја та со внес на Со ро со ви от ка
ли фат во сво и те ре до ви ќе се 
со о чи со рас цеп, од нос но де ка 
членс тво то ќе по ба ра од го вор
ност. Но, пра ша ње и се га е што 
ќе про из ле зе од таа вна треш на 

бор ба, од нос но да ли од пар
ти ја та/ ко а ли ци ја та во Со бра
ни е то ќе ус пее да се фор ми ра 
ба рем ед на гру па ко ја ќе се од
ва жи да се гри жи за др жав ни те 
и за на ци о нал ни те ин те ре си?

А, ток му тоа е и нај важ но, др
жав ни те и на ци о нал ни те ин
те ре си, кои и до се га беа цел 
на Со ро со ва та ар ми ја. Иа ко на
ви дум за ти ша на, таа во ни кој 
слу чај не е от по ви ка на; на про
тив по втор но се пот хра ну ва од 
сво и те фи нан си е ри за кре и ра
ње но ви проб ле ми. Имај ќи ги 
пред вид Со ро со ви те ста во ви  
за ми гран ти те, на до а ѓа ње то 
на но ви от бран на ско ро ќе го 
по ка же ви стин ско то де ва сти
рач ко ли це на оваа пе тор ка во 
Со бра ни е то. 

АКТУеЛНо

www.republika.mk8 петок, 7 април 2017 година



В о ЕУ вла дее кон фу зи ја. Се кој си те
ра на сопс тве на стра на и гле да од 
ас пект на ин те ре сот на ма тич на та 

зем ја. Ова, ба рем спо ред стран ски те поз
на ва чи на со стој би те е нај ку си от опис на 
акту ел на та си ту а ци ја во Уни ја та. Се по ка
жа ли нај до бро ова раз ног ла сие во Ма ке
до ни ја? Три по се ти на раз лич ни европ ски 
чел ни ци до не соа и три раз лич ни по ра ки. 
Ед но е јас но, ка ко што се ме ну ва ше по ли
тич ка та ори ен та ци ја на до тич ни те, но и 
нив ни от ста тус во ин сти ту ци и те на ЕУ, 
та ка ва ри ра ше и ка жа но то.

Дој де и цр ни от по не дел ник. Црн за не
ко го и за не чии оче ку ва ња. Или, по ве ќе 
се пу сти жел би. За на ша сре ќа, мал ку се 
на број, но за не сре ќа, на би е ни со тол ку 
мно гу не об јас ни ва омра за и не на сит на 
жед за моќ и за власт.

Ли ку ваа, пред вре ме сла веа, од ра до сти 
„пук наа“, со де но ви со фан фа ри го нај а
ву ваа, уште мал ку и цр вен те пих ќе му 
по сте леа (иа ко, за вол ја на ви сти на та, 
по ве ќе ми лу ва ат ша рен), а се слу чи не
о че ку ва но то. Упс, ста ти ва!

До налд Туск пре диз ви ка стра шен де бакл 
на сил ни те оче ку ва ња и нај а ви што ги 
пу шти ја нив ни те оми ле ни и ска по пла
те ни но ви на ри и ана ли ти ча ри, по се та 
што го за ви во цр но СДСМ и не го ви те 
ју риш ни ци. Оче ку ва ња та и на де жи те им 
ги скр ши исти от тој Пол јак, во ко го се „кр
стеа“ и пред не го во то до а ѓа ње нај а ву ваа 
по ли тич ко цу на ми, кое ќе го збри ше и 
скр ши пре тсе да те лот Ива нов и ќе ги зат
не усти те на ВМРОДПМНЕ. Да, тре ба ше и 
да го трг не на ро дот од ули ца. Втор пат во 
не кол ку ме се ци, еден До налд ги за молк
на „про фе си о нал ни те“ пер а и го нав ле че 
нив ни от гнев. Прв бе ше Трамп, се га Туск. 

Го ле ма ште та, но ми лу ва но то бри сел ско 
цу на ми, кое на па ти има ше и фор ма на тај
фун, ан тив мров ска и ан ти на род на не по
го да, ко ја во со ци јал де мо крат ски те меч ти 
и во фан та зи ја та на нив ни те ме ди ум ски 
стра те зи по сто ја но ме ну ва ше фор ми  де 
зем јо трес, де поп ла ва, де по жар, на ед наш 
ста на бран че, раз ви гор че, ба рич ка. Пр
скал ка... Гре во та за СДСМ, уште по го ле
ма за нив ни те ме ди ум ски из вр ши те ли и 
рас про стра ну ва чи на лаж ни ве сти, али јас 
про фе си о нал ци. Да, Спај дер мен го боц на 
па јак, нив, пак, по сто ја но ги боц ка иста та, 
пу ста и го ле ма жел ба за власт и за па ри.

На што се должеше лелекот  
на немтурите?
Зна е те, „на ду ву ва ње то“ на оче ку ва ња
та има стра шен кон тра е фект. Осо бе но, 
ко га ма ка та ви е тол ку мно гу го ле ма. И 
мно гу број на. И та мам ко га сте мис ле ле 
де ка до а ѓа спа си те лот (не тој од Мур
ти но), ли кот што тре ба да ве ос ло бо ди 
од таа сил на и тол ку мно гу број на ма ка 
на ре че на НАРОД, нај ло шо е наг ло то из
ди шу ва ње на исти от тој ба лон. На стра на 
ре а та што из ле зе од не го, но не го во то 
пу ка ње одек на на да ле ку. И денде нес 
се слу ша и тат ни во нив ни те уши, при 
очи цр ве ни од слу ша ње ту ѓи раз го во ри.

Ка ко и да е, из ја ва та на пре тсе да те лот 
на Европ ски от со вет ги смра чи и та ка 
веч но на мур те ни те ли ца на со ци јал де мо
крат ски те чел ни ци и ју риш ни ци. За луд но 
из вр ту ва ња та на не го во то со ста ве но: „ 
Оваа дол го трај на кри за ја за ба ву ва ва
ша та др жа ва на евро ат лант ски от пат. 
На вас е да нај де те ре ше ние зас но ва но 
на де мо крат ски на че ла, при стој ност и 
здрав раз ум. Са мо та кво то ре ше ние мо
же да би де трај но. Ко га ќе нај де те та кво 
ре ше ние, мо же те да сме та те на на ша та 
под др шка“.  За не чи ја жал, тоа се од не

су ва ше на си те. Ду ри и на нив ни от 
оми лен За ев, ка ко и на ти ран ски те 
пот пис ни ци Се ла, Ах ме ти и Ка са ми. 
Мо же би Туск во мо мен тот в ра ка ги 
др же ше нив ни те ле кар ски уве ре ни
ја, не по ста ри од две го ди ни, во кои 
сто е ше де ка се пси хич ки ста бил ни 
и здра во ра зум ни?! Или екск лу зив ни 
авто ри на дол го трај на та, три го диш
на кри за се ВМРОДПМНЕ и Ива нов? 
Или трај но то ре ше ние би би ла вла да 
на ти ран ска ос но ва? Кол ку трај но? 
Да ли  еден ме сец, два, три, мо же би, би 
тра е ла таа Вла да? Абе ај де. Се ка ко, кај 
Со ро со ви те и од УСАИД спон зо ри ра ни 
че да, воз љу бе ни во зе ле ни те банк но
ти, сѐ бе ше на со че но про тив Ива нов. 
За тоа што и не зна ат по и на ку. За тоа 
што е не исп лат ли во, не ли...

Се пак, откро ве ние и „хај лајт“ на „про
фе си о нал ци те“ не про коп са ни бе ше 
мо мен тот на тол ку ва ње то де ка Туск 
ка жал де ка Ма ке до ни ја ја гу би под
др шка та на Бри сел. Не кој не раз брал 
ли де ка Пол ја кот ре че де ка ко га ќе 
нај де ме ре ше ние, мо же ме да сме та
ме на нив на та под др шка?! Ту ка ле жи 
за ја кот, или бе ше про фе си о на ле цот? 
Да, не ра бот ни ци те нај че сто и го пра
ват тоа. Ле жат и из мис лу ва ат.

Ве ро јат но, пак, и не раз бра ле. Чу му? Па 
за тоа што, по ра зи тел но и страш но за 
нив ни те неж ни уши, Туск ре че „ко га 
ќе нај де те“. Тој не го со ста ви по са ку
ва но то „ко га ќе ви нај де ме“. Јок! Иа ко, 
за „про фе си о нал ни те“ уши, до бро би 
зву че ло „ко га ќе ви на мет не ме“, уште 
по до бро би се чув ству ва ле со „ко га ќе 
ви на ре ди ме“, а нај до бро со „ко га ќе 
ви на ло жи ме“. За тоа што ма ке дон ски
те ксе но фи ли, си ви и сте рил ни ли ко ви 
без тро шка на ци о нал на гор дост и чув
ство во се бе, не до ква ка ни вљу бе ни ци 
во ме ѓу на род ни от ин тер вен ци о на ли
зам, са мо та ка и си ми лу ва ат, а по и на ку 
и не зна ат. Ни ту по са ку ва ат.

Ток му за тоа, ле ле кот на нем ту ри те 
бе ше тол ку оправ дан, из вр ту ва ња
та уште по ве ќе. Па ка ко по и на ку да 
оправ да те што це ла не де ла ла же вте, 
из мис лу ва вте, ши ре вте „ра дост“, нај
а ву ва вте кло ци, шла ка ни ци и дра
кон ски при ти со ци? Ако се на вра ти ме 
на ка жа но то од ми на та та не де ла од 
мно гу број ни те не ра ни мај ков ци, тие 
ле ко вер ни те оче ку ваа Туск на прес
кон фе рен ци ја та јас но да му по ну ди 
на Ива нов да из би ра ме ѓу пе ко лот и 
ра јот, ме ѓу НАТО и Ру си ја, ме ѓу ЕУ и 
АУ (Афри кан ска уни ја) на Га да фи... 
Зе ми или оста ви, да се би де или не. 
Ни што од тоа.

Не мај ќи про стор ни за из вр ту ва ње на 
ка жа но то, кое бе ше тол ку дип ло мат ски 
преб ла го, ду ри и за еден би ро крат од 
ЕУ, на ши те се којд нев ни оцр ну ва чи на 
ма ке дон шти на та, ли ко ви што по сто ја
но се потс ме ва ат со па три о тиз мот и со 
љу бо вта што ви стин ски от Ма ке до нец 
ја има за сво ја та зем ја, ед но став но, за
молк наа. За про ме на, овој пат на Туск 
не му нај доа исп лат лив биз нис во Ма ке
до ни ја. Тој стап го „ја де ше“ Хан ко га не 
им се бен ди су ва ше при „пр жин ски те“ 
пре го во ри. Ав стри е цот со пос лед ни от 
ко мен тар на „Тви тер“ се ис пра кај не до
вет ни те за сто ре ни те „гре во ви“ во вре
ме то ко га, на ви сти на, бе ше не у тра лен и 
се га е нај до бар и нај у бав. Ако, пра ша ње 
е до ко га не го ва та из ја ва, за ко ја не ма ше 
хра брост (а ве ро јат но имал срам) да ја 
со оп шти во жи во, ќе др жи „вла га“. Ба рем 
до след ни от „грев“. Иа ко, тоа не го спре чи 
За ев да из ла же де ка ток му Хан му ве тил 
отво ра ње пре го во ри. Го де ман ти ра ше 
порт па рол ка та Ко ци јан чич. Ла га та за 
Вајгл на „про фе си о нал ни те“ ме ди у ми 
на ко ја со со оп ште ние се на ле пи и СДСМ, 
пак, мо ра ше да ја де ман ти ра тој са ми от. 
Евро пра те ни ци те не ма ат порт па ро ли...

Гревот на Туск ги стаписа 
недоветните
А „гре вот“ на До налд Туск бе ше очиг ле
ден. Пол ја кот, се га не про коп сан во очи те 
на СДСМ и нив ни те ме ди ум ски стра те зи, 
не е за тоа што го ка жа. Гре вот кон нив е 
во тоа што не го ка жа. Да, Туск ги ис пу
шти „вол шеб ни те“ збо ро ви. За бо ра ви да 
ка же „вед наш да се фор ми ра вла да и да се 
по чи ту ва пар ла мен тар но то мно зинс тво“ 
и со тоа да ги на пол ни нив ни те на па те ни 
ср ца. За власт, моќ и за де мон стра ци ја на 
ре ван ши зам кон „не ми е ни те“, се раз би ра.

Ар но ама, Пол ја кот не го изу сти злат ни
от збор. Та кси рат. Очај ни те ку ли на ри од 
куј на та на „Па вел Ша тев“ се нај доа во не
бра но, па ги вклу чи ја во „по гон“ ед ни те 
те исти ана ли ти ча ри, кои „до об јас ни ја“ 
што са кал Туск да ка же, де ка „сто ка та“ 
не мо же ше да ги раз бе ре не кол ку те про
сти ре че ни ци што искус ни от европ ски 
по ли ти чар ги скло пи. Ве ро јат но, мно гу 
бо ле ло, па по не прос пи е на та ноќ, одг
ла си те беа уште по бед ни и по без лич ни. 
Ве лат, со бо рин че се ба рал „ана ли ти чар“ 
што ќе ја из вр ти по ра ка та на ЕУ. Да, за 
не чи ја жал, ова бе ше по ра ка на Бри сел, 
не са мо на Туск. Нон сенс е да нѐ убе ду
ва ат де ка Пол ја кот играл на сво ја ра ка, 
та кво не што не по стои. За жал на мно
гу ми на, тој са мо го пре не се ста вот на ЕУ, 
ко ја по ра ча – нај де те ре ше ние и ние ќе 
ве под др жи ме во не го. И та ка, зав ла деа 
тра ор во не чии ре до ви...

АНАЛизА

Туск ги скрши надежите на СДСМ

Пишува | Љупчо Цветановски

Дој де, ви де и за ми на со ед но став на по ра ка. За жал на Пол ја кот, кој иа ко 
не збо ру ва ше пол ски, мно гу ми на, се пак, не го раз браа. Или, не са каа да го 
раз бе рат? Да, До налд туск ни по ра ча де ка ре ше ни е то на проб ле мот тре ба 
да го нај де ме са ми те, а еу ќе нѐ по др жи во не го. За мис ле те, ние са ми те да 
го нај де ме, без по мош на еу? не ма шан си! Без САД, Гер ма ни ја, Бри та ни ја, 
Швед ска, Хо лан ди ја ли? ете што ги ста пи са СДСМ и не до вет ни те ме ди ум ски 
стра те зи. Се пр пел каа, из вр ту ваа, ла жеа... Ба ди ја ла. туск не по ба ра ит но да 
се фор ми ра вла да и да се по чи ту ва ти ран ско то мно зинс тво во пар ла мен тот. 
та ки срат. Ама го лем...

ПРеДАвнициТе и ПлАТенициТе во АГониЈА
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АНАЛизА

Кога евроамбасадорите се 
побезобразни од челниците 
на ЕУ
Од не за вис но ста, па до де не шен ден, 
Ма ке до ни ја бе ше до ма ќин на ду
зи на европ ски чел ни ци и на уште 
тол ку евро ам ба са до ри. Дел од нив 
беа прин ци пи ел ни и не при страс ни, 
дел, пак, се др жеа за ед на та стра
на ка ко „слеп за стап“. Упа те ни те 
ве лат де ка не би ло са мо до ста пот, 
ту ку до па ри те. Збо ру ва ме за евро
ам ба са до ри те. Раз ли ка та е иста ка ко 
и ка ко фо ни ја та што про из ле зе од 
Мо ге ри ни, Хан и од Туск, чиј што во
ка бу лар се ме ну ва ше хро но ло шки и 
чи ја што остри на ва ри ра ше и опа ѓа
ше се ко ја след на по се та. Ре ал но ста 
е де ка ЕУ е сил но по де ле на во од нос 
на мно гу пра ша ња, а Ма ке до ни ја и 
слу чу ва ња та во неа се дел од таа 
по де ле ност. Од ед на стра на се со ци
ја ли сти те и дек ла ри ра ни те ле ви ча
ри ка ко Мо ге ри ни и Флен кен штајн, 
а од дру га та се де мо хри сти ја ни те. 
Са мо за по тсе ту ва ње, во Евро па вла
дее дес ни ца та. Тоа е факт, кол ку и 
„про фе си о нал ци те“да ве убе ду ва ат 
во спро тив но то, за луд но е.

Ма ке до ни ја има ше „сре ќа“ во те кот 
на го ди ни те да вдо ми еден куп со
се ма раз лич ни евро ам ба са до ри и 
дру ги ам ба са до ри. Со се ма раз лич ни, 
спо ред об је ктив но ста, спо ред не
при страс но ста, љу бо вта кон па ри те, 
па ду ри и спо ред се ксу ал на та ори
ен та ци ја. Дел од нив се од не су ваа и 
ка ко да се газ ди на не кое план та жа 
со па мук во Ала ба ма во по че то кот 
на 19 век. До бро де, ут наа са мо два 
ве ка. И не кол ку де се ти ци ил ја ди 
ки ло ме три. А се „шле пу ваа“ и при ка
ска та ја те ме леа на Ма ке дон чи ња та 
со комп ле ксот на чич ко Том, кои иа
ко се на ма ли ја, сѐ уште се при сут ни, 
најм но гу на „Па вел Ша тев“.

По Ита ли ја не цот До на то Кја ри ни, 
кој се во де ше ка ко шеф на ми си ја
та на ЕК во РМ, кој оста на поз нат 
као не ви ден жен скар, сле ду ва ше 
спро тив но ста на ре че на Ер ван Фу
е ре. Спро ти вен по мно гу ра бо ти. 
Осо бе но што ми лу ва ше да би де 
ТВѕвез да. Оче ку ва вте да би де и во 
ва ши от ла дил ник. Е исти от тој „фа
ќач“ на бу ри ња (и на дру ги ра бо ти) 
по Охрид ско Езе ро се га из ла жа де ка 
прин ци пот „по бед ник со по бед ник“ 
бил из мис лен од ВМРОДПМНЕ. Го 
де ман ти ра ше Бил ја на Ван ков ска. Од 
пр ва ра ка, таа го де ма ски ра ше „де
мо кра тот“, кој и по за ми ну ва ње то од 

Ма ке до ни ја, и ка ко пен зи о нер, „по 
на ви ка“ се којд нев но ни „трие сол 
на гла ва“ и ни об јас ну ва што би ла 
де мо кра ти ја, пра вич ност, сло бо
да. Ар но ама, та ка не би ло пред 
де вет го ди ни, ко га „сло бо до ум ни
от“ Фу е ре на ло жу вал кој со ко го 
да ко а ли ци ра, а на из ве шта и те 
на нев ла ди ни от се ктор, кој се га 
тол ку мно гу го бра ни, ре а ги рал 
со вре ска ње и со зап ла шу ва ње. 
Ван ков ска на пи ша:

„Оваа изјава на Ер ван Фу е ре е 
ЧИСТА ЛАГА! Да го по тсе там де
ка во 2006 го ди на Хел син шки от 
ко ми тет (во чиј што борд чле ну
вав и јас) из ле зе со из ве штај во 
кој но ти ра ше отво ре но ме ша ње 
на ам ба са до рот на ЕУ во фор ми
ра ње то ко а ли ци ска вла да (до
тич ни ов ин си сти ра ше де ка ДУИ 
е ле ги ти мен прет став ник на Ал
бан ци те по ра ди по го ле ми от број 
осво е ни пра те нич ки ме ста и де ка 
ВМРОДПМНЕ не тре ба да пра ви 
ко а ли ци ја со ДПА). На ша та за бе
ле шка бе ше прин ци пи ел на, ток му 
во смис ла на тоа де ка ни ка де (ни 
во Устав, ни во за ко ни) не пи шу ва 
де ка тре ба ко а ли ци ра ње на по
бед ник со по бед ник, а де ка стран
ци те се ме ша ат во вна треш ни те 
ра бо ти. Исти от ден Фу е ре по ба ра 
сред ба со на ши прет став ни ци. Таа 
не при јат на и без о браз на сред ба ја 
опи шав во ко лум на, об ја ве на во 
’Фо кус‘ (то гаш бев нив ни ко лум
нист). Ќе по тсе там са мо кра тко 
де ка јас и Исо Ру си бев ме за мо
ле ни од Нај чев ска да пој де ме на 
сред ба та, а та му нѐ до че ка цел 
тим со ра бот ни ци и лу ти от Фу е
ре. Вле зе без да се поз дра ви, ту ку 
вед наш трг на во ра фа лен на пад 

(де ка е гне вен, лут и не за до во лен 
од на ши от из ве штај), а јас и Исо 
раз ме нив ме поглед и не мо се до го
во рив ме де ка ќе му од го во ри ме со 
иста ме ра. Исо ми да де пред ност: 
и јас поч нав со исти те збо ро ви 
на Фу е ре ве леј ќи му де ка ние сме 
гнев ни, лу ти и не за до вол ни што 
стран ски ам ба са дор се дрз ну ва да 
нѐ ви ка на ’пе е ње‘ за не за ви сен 
из ве штај на ед на НВО, и тоа без 
ар гу мен ти. По не кол ку раз ме ни, 
Фу е ре поч на да ви ка на нас, а Исо 
му ре че: ’Јас имам по ве ќе од 50 
го ди ни, па ду ри и во ко му низ мот 
не сум доз во лил не кој од ЦеКа да 
ме прес лу шу ва – не ма ни вам да 
ви доз во лам. Бил ја на, ста ни, за ми
ну ва ме!‘ И си за ми нав ме до де ка 
ли це то на Фу е ре бе ше жар цр ве но. 
Из ве шта јот на Хел син шки мо же 
да се нај де на нив на та вебстра
ни ца, прет по ста ву вам – а и ина
ку ќе се сог ла си ме де ка по стро јат 
ме ди ум ски за пи си за тоа вре ме. 
На ви сти на, т.н. Мај ски до го вор 
бе ше усог ла сен во 2008 го ди на, 
по пар ла мен тар на та кри за што 
на ста на по ра ди оп струк ци и те на 
пра те ни ци те на ДУИ. До го во рот 
по стиг нат со стран ско по сред ниш
тво, на анг ли ски ја зик, во Клу бот 
на пра те ни ци ста на (не)пи шан 
прин цип за ко а ли ци ра ње сѐ до 
де нес, ко га ’та зи дуп ка не е дуп ка‘ 
и тој до го вор ве ќе не е до го вор“.

Двој ни ар ши ни? Од дип ло мат на 
ЕУ? Не ма шан си. Па не ли тие си те 
ни мис лат са мо до бро и са де уба
ви ни? Во овој слу чај збо ру ва ме 
за сто те ли ца на еден „де мо крат“.

До бро, не се си те исти. По Фу е ре 
сле ду ва ше уме ре ни от Да нец Пе
тер Со рен сен, кој бе ше ви стин ско 
откро ве ние за тоа што не са ка ше 
да би де ТВѕвез да и да има став 
за лан ски от снег и за ај ва рот. Не
го ви от прет ход ни кот нѐ на вик на 
на тоа. Но де ка не е сѐ тол ку „бе
ло“ нѐ уве ри не го ви от нас лед ник, 
Есто не цот Аи во Орав. И тој ка ко 
Фу е ре има ше по и на кви гле ди шта 
за „со ле ње то“ ум. Стар ту ва ше со 
Сла во ма ке дон ци, про дол жи со 
сом ни тел ни до ма ри, итн. По не го 
по втор но дој де се ме ен чо век. Сло
ве не цот Са му ел Жбо гар за се га е во 
сен ка. За не го не ма ни ту не га ти ва, 
ни ту, пак, не ка ква по зи ти ва. Ка ко 
и би мо жел, ко га глав на ѕвез да и 
на та му е Џес Беј ли. Пра ша ње то е 
са мо до ко га? Од го во рот, по ба рај
те го кај Ти лер сон... 
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рускиот предлогот за неутралност на четирите балкански 
христијански земји (Македонија, Србија, Црна Гора и федералната 
единица на Босанската Федерација република Српска), кој 
минатата недела уште еднаш како идеја ни пристигна преку 
Белград, е тема што во меѓународната политичка теорија се 
нарекува „non issue“ или прашање што во реал-политиката нема 
никакво значење или вредност

Пишува |  Горан Момироски

во еУ и нАТо КАКо РАМноПРАвни, А не КАКо вАзАли КОЛУМНА

Македонскиот јазик и 
идентитетот над сè

Во предлогот од Москва има 
многу нелогични тези, а 
една од најнавредливи

те работи е  комуникацискиот 
канал преку кој ни доаѓаат по
раките за нашата иднина. На 
оваа тема досега никогаш не 
се разговарало на средба меѓу 
Путин и македонскиот претсе
дател Иванов или, пак, на средба 
меѓу министрите за надворешни 
работи Сергеј Лавров и Никола 
Попоски. Првата бомбастична 
порака за планот на Москва ни 
дојде по средбата меѓу српски
от експремиер, а сега избран 
претседател Александар Вучиќ 
со Владимир Путин, а потоа и 
преку српските медиуми, кои 
најавија дека Москва ќе назна
чи специјален претставник на 
Балканот, Сергеј Железњак, кој 

лани самиот говореше за доми
нантно христијански сојуз во 
регионот. Предлогот, пред сѐ, 
е неприфатлив затоа што  са
миот состав на таканаречената 
неутрална група Б4 кажува дека 
Белград треба да е главната оска 
на која треба да се потпре целиот 
регион, а тоа, пак, беше една од 
главните причини за распадот 
на Југославија и подоцна за ма
кедонската независност. Друга 
важна мана е неговиот капаците 
за конфликт. Зар некој може да 
го исклучи судирот меѓу Косово 
и Албанија, кои би останале во 
блиски односи со САД и со НАТО, 
и  таканаречената неутрална 
група Б4, која, ако навистина се 
оформи, својата неутралност ќе 
ја брани со руско оружје, како тоа 
што неодамна го доби Србија?

Русија е конструктивна 
за името, ништо повеќе 
ништо помалку
Во врска со Русија, фер е да се 
каже дека оваа земја досега воде
ше конструктивна политика во 
врска нашето име. Без разлика 
дали покојниот бугарски прет
седател  Жељу Желев го убедил 
рускиот претседател Елцин да ја 
признае Македонија под уставно 
име  на аеродромот во Софија 
или се работело за автентична 
стратегиска одлука на Кремљ, 
Македонија е благодарна за таа 
принципиелност. Сепак, не треба 
да се заборави дека Русија веќе 
најави дека доколку дојде до 
каков било договор меѓу Маке
донија и Грција за името, веднаш 
ќе почне да го користи името 
што Атина  ќе се обиде да ѝ го 
наметне на целта меѓународна 
заедница. И, секако, треба да се 
земе предвид дека Русија ниту 
во последниве 126 години, ниту 
во последниве 26 години не пре
зеде ниту еден чекор со кој ќе 
испратеше гаранции дека Ма
кедонија може да смета на неа. 

Можеше ли Москва да 
помогне во минатото?
Огромната поддршка за член
ството во НАТО и во ЕУ меѓу 
македонските граѓани (иако 
анкетите во последниве не
колку години забележуваат не
гативни трендови) во голема 
мера се должи и на целосната 
незаинтересираност на Русија 
за Македонија. Официјална Мос
ква не мрдна со прст за време на 
грчкото ембарго за Македонија, 
Кремљ не се ни обиде да влијае 
на неутралната позиција на Ру
ската православна црква и на 
патријархот Кирил во однос на 
црковниот спор меѓу Српската и 
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Македонската православна црква иако 
од таму имаше неколку иницијативи 
за надминување на внатреправослав
ниот конфликт. Немаше стратегиска 
соработка ниту во енергетскиот сек
тор каде што Русија е гигант во светски 
размери , освен ако за соработка не 
се сметаат дваесетината бензински 
пумпи на „Лукоил“ во Македонија. За 
споредба, истата руска нафтена ком
панија во САД има повеќе од 1.500 
бензински пумпи.

 Значителна поддршка за Македонија 
немало ниту во образованието или 
културата, а ако ги анализирате бројот 
на странски стипендии за македонски 
студенти, процентот на Македонци 
што можат да заминат на некој од 
руските универзитети е драматично 
помал од тие што заминуваат на за
пад. Слично е и со работната сила, 90 
проценти од македонската емиграција 
заминува таму каде што се извезува 
македонската стока. А во земја како 
Русија со 150 милиони жители и ре
лативно „гладен пазар“, каде што др
жавата сѐ уште решава  за трговската 
политика, Македонија е застапена со 
минимални количини на своите про
изводи, овошје, зеленчук или софтвер. 

Македонија не е  
Црна Гора и Србија
Со други зборови, Русија со своето 
поведение и незаинтересираност во 
последниве децении не заслужи сега 
да бара или да наметнува свои правила 
на игра во Македонија. Ситуацијата во 
регионот во однос на Македонија, се 
разбира, е поинаква, Москва може да 
е разочарана од развојот на настаните 
во Црна Гора каде што руски инвести
тори поврзани со руските власти ин
вестираа милијарди евра, ги насочуваа 
руските туристи со скапи пропагандни 
кампањи и со субвенционирани лето
ви кон црногорското приморје. Москва 
може да е разочарана и од Србија, која 
иако најавуваше дека никогаш нема да 
стане членка на НАТО, сѐ повеќе коке
тира со алијансата со која ќе мора да 
биде во братски односи кога еден ден 
ќе стане членка на ЕУ. Притоа, да не ги 
споменуваме опциите за формирање 
европска армија со која, колку и да не 
сака, ќе мора да биде дел од Северно
атлантската алијанса. 

Во Македонија не може да има таков 
простор за разочарување. Македонија 
ѝ е благодарна на Русија за нејзината 

принципиелност при спроведување 
на меѓународните принципи, но едно 
мало потсетување на дипломатските 
врски меѓу Скопје и Москва ќе пока
же дека во последниве десетина го
дини немало официјална средба на 
руски и на македонски лидери. Да, и 
претседателот Иванов и лидерот на 
ВМРОДПМНЕ, Груевски, додека беше 
премиер се среќаваа со Путин или Мед
ведев, но тие средби секогаш беа на 
маргините на некои настани, пред сѐ, 
на економскиот самит во Санкт Петер
бург или на меѓународни конферен
ции во Москва и во други земји. Нико
гаш во Кремљ на официјална средба 
со сите почесни церемонии преку кои 
ќе беше испратен сигнал дека Русија, 
навистина, ја почитува Македонија 
како свој партнер. Вака испраќајќи 
пораки преку Вучиќ и евентуални 
специјални пратеници за Балканот, 
наведуваат на помисла дека Русија ѝ 
кажува на Македонија дека нејзината 
позиција во новиот светски поредок е 
во сенката на српскиот хегемонизам, 
кој ќе ги застапува руските интереси 
на Баланот. Затоа руските предлози 
за Балканот се „non  issue“.

Ни на запад ништо поинакво
Слични искуства со средбите на нај
високо ниво Македонија има и со за
падните партнери, долго пред поче
токот на последната политичка криза 
во земјата, највисоките македонски 
лидери не се примани на официјални 
средби во Белата куќа, Даунинг стрит 
10 и други седишта на западни влади. 
Последен претседател што влегол во 
овалната соба беше покојниот Борис 
Трајковски, последен премиер профе
сорот Бучковски, а последен што бил 
во официјална посета на Берлин во 
2006 година беше тогашниот премиер 
Никола Груевски. 

Причините се едноставни. Овие сред
би, кои се исклучително важни за 
домашните лидери да покажат пред 
јавноста дека ја имаат поддршката од 
светот и од западните партнери, речи
си секогаш се поврзуваат со прашање
то за името. Нивното закажување се 
користеше и сѐ уште се користи како 
морков за да се убедат „непослушните“ 
да прифатат да го променат името и 
да го затворат болното македонско 
прашање за кое сите знаат дека Ма
кедонија не е виновна ама поради кое 
не сакаат да си ги расипат односите со 
Грција. Кога западот сфати дека Гру
евски и Иванов нема да се повлечат 

род и сите граѓани во овие 27 години 
имаа време да научат, да ги сфатат и 
домашните политички интриги, но и 
меѓународните измами и принципи 
врз основа на кои функционира светот 
во кој само интересите се вечни, а сѐ 
друго е маркетинг. 

И западните лидери  
имаат совест  
Кога во 2009 година Македонија из
војува огромна победа на нивни терен, 
пред Меѓународниот суд за правдата 
во Хаг, каде што Грција беше „осудена“ 
за прекршување на привремената спо
годба, а Македонија беше исчистена од 
сите грчки обвинувања, за западните 
центри на моќ поканата за македон
ски политички лидери се претвори во 
кошмар. Кој западен принципиелен 
политичар, кој држи до меѓународно 
право и до Повелбата на Обединети
те нации, би сакал да се стави во по
зиција да одговара пред македонски 
политичари зошто тој како шеф на 
држава или влада на земја што го ос
новала светскиот суд сега не сака да ја 
спроведе кристално чистата одлука во 
корист на Македонија? Во таков слу
чај најдобра стратегија е тивок бојкот 
за „непослушните“ лидери на малата 
Македонија, која на овој или тој начин 
ќе „си легне на брашното“. Како што се 
случи во 2005 година, кога некои пра
шања не заслужуваа одговор, а Зајас и 
Велешта станаа господари на Струга 
и на Кичево. 

НАТО и ЕУ имаат право само 
ако ние им го дадеме
Се разбира дека членките на ЕУ и на 
НАТО имаат многу повеќе право од 
Русија да бидат дел од домашните по
литички теми, да даваат сугестии за 
решенија или да предлагаат патока
зи, но не затоа што досега потрошиле 
повеќе од две милијарди долари за 
поддршка на македонските реформи 
или затоа што Македонија е слаба и 
мала држава. Туку затоа што ние са
каме да бидеме дел од нив, и покрај 
тоа што е очигледно дека од другата 
страна нема исти емоции. Се разбира 
дека и Македонија членството во ЕУ 
и во НАТО го базира на интерес, пого
лема трговија со западот, решавање 
на безбедносните прашања, учество 
во енергетски проекти и слични стра
тегиски интереси. Но, сепак, треба да 
биде кристално јасно дека овој однос 
е двостран и дека секоја од страните 
има црвени линии преку кои не може 

да помине иако и во 1999 година за 
време на бегалската криза од Косово и 
конфликтот во 2001 година се покажа 
дека Македонија е таа што многу по
лесно ги менува своите позиции кога е 
притисната. Македонија не смее својот 
однос со ЕУ и со НАТО да го гради на 
принцип на вазалство туку на рам
ноправност што на прв поглед може 
да звучи смешно, но, реално, овој однос 
нема алтернатива. 

од своите позиции против менување 
на името и на идентитетот, решија да 
не ги канат на официјални посети за 
да ги казнат пред домашната јавност 
и пред опозицијата, која оваа ситуа
ција ја користеше во своето тврдење 
за „изолација на режимот“. 

Реално, како што на Бучковски во 
2006 година не му помогна посетата 

на Белата куќа и поддршката од САД 
за спроведената територијална ре
организација на државата, така и на 
Груевски и на Иванов не им одмага 
тоа што Вашингтон, Париз, Лондон 
или Берлин делумно ги бојкотира. 
Или, како што на Заев не му помогна 
обидот да се претстави како „проте
же“ на дел од западните демократии. 
Пред сѐ затоа што македонскиот на

Без заемно почитување  
нема ни унија ни 
супердржава ни кохезија
Принципот на реципроцитет, на 
почитување на ОН , на европско
то законодавство, на респект за 
националниот идентитет, мора 
да важи за секого, инаку Македо
нија кога ќе влезе во ЕУ ќе биде не 
партнер туку окупирана терито
рија. Зошто Македонија да мора 
да им даде специјални права на 
Албанците ако исто толкав про
цент Португалци во Луксембург, 
во земјата на актуелниот шеф на 
Европската унија, не можат да 
добијат ни користење на мајчин 
јазик во основните училишта? 
Зошто Турците во Бугарија да не 
можат да учат на мајчин јазик, 
или зошто Македонците во Грција 
да не можат да се декларираат 
како Македонци кога меѓународ
ни европски судски институции 
им го гарантираат тоа право. Да, 
Македонија е мала земја, и сла
ба, оштетена од долгогодишната 
криза, но никогаш нема да биде 
толку мала и слаба за да прифати 
сопствено кастрирање.

Европската унија и САД мораат 
добро да ја анализираат реалнос
та и да ја научат историјата. Ако 
ја сакаат Македонија како горд 
партнер, тука сме за преговори, 
за разговори за разумни компро
миси, но ако нѐ сакаат само за по
полнување дупки и за затворање 
геостратегиски проекти, не сме 
добри партнери. Нека ги праша
ат Турците, Србите, Германците, 
Грците, Бугарите, Италијанците 
и Албанците. Сите што во Македо
нија влегле со нечесни намери, не 
си поминале добро. Наспроти тоа, 
сите што во Македонија дошле со 
добра намера, си заминале среќни 
и весели. �



Ре во лу ци ја
КОЛУМНА

Пишува | Ацо Станковски

Ре во лу ци ја та е еден вид ми ли та ри стич ки ре жим, аген ту ра 
ко ја дејс тву ва иле гал но, но ко ја има свои во о ру же ни гру пи, 
кои дејс тву ва ат ка ко удар на си ла врз си сте мот кој тре ба да 

се надв ла дее и ур не. 

Ре во лу ци ја та мо же да при ми нај не о че ку ва ни фор ми во сво ја та 
ор га ни за ци ја. Таа е ка ко окто под, чи и што пи па ла вез ден ба ра
ат со јуз ни ци, ин фор ма ции, фи нан си ски средс тва, оруж је, но ви 
бор ци и иле гал ци, што е нај важ но од сѐ – ли дерс тво. 

Ли дерс тво то тре ба да мо ти ви ра, да го пот хра ну ва иде а лот 
на ре во лу ци ја та, да го во о бра зу ва со нот кој го со ну ва ат бор
ци те. Што е со нот по за вод лив во се кој пог лед, и на етич ки, и 
на естет ски план, тол ку окруп ну ва ње то и ома со ву ва ње то на 
ре во лу ци ја та е по из вес но. 

За тоа ли дерс тво то тре ба да бил да ха риз ма, да би де ми сти фи
ку ва но од след бе ни ци те, да се иде а ли зи ра и да се из гра ди еден 
вид култ на лич ност око лу не го. Та ка ре во лу ци ја та ќе проц ве та 
и ќе ста не сла тка ду хов на хра на на бес ни те и жел ни за од маз да 
гра ѓа ни кон си сте мот про тив кој се бо рат. 

Ре во лу ци ја та ста ну ва еден вид ре ли ги ја, ду ри мо же да по при ми 
и мно гу по фа на ти чен ин тен зи тет од ко ја би ло се кта. 

Ре во лу ци ја та е то та ли тар на, неј зи на та вол ја е над сѐ. Таа не тр
пи при го вор и бр зо се спра ву ва со опо нен ти те. Тоа го пра ви со 
огром на па си о ни ра ност и са мо пре гор. Уни шту ва ње то на не при
ја те ли те на ре во лу ци ја та е све та долж ност за ре во лу ци о не ри те. 

Ду ри отко га си те не при ја те ли ќе би дат уни ште ни, ду ри то гаш 
мо же да се ре че де ка ре во лу ци ја та го за вр ши ла сво јот иск лу
чи те лен, зна ча ен дел од це ли от про цес на исто ри ска та ми си ја, 
што се ко ја ре во лу ци ја ја има во сво ја та иде о ло ги ја и хе рој ска та 
ми то ло ги ја за неј зи но то ли дерс тво, неј зи на та си ла и исто ри
ска та не ми нов ност. 

Се ка ко, исто ри ска та оправ да ност е нај сил но то иде о ло шко али би 
за по не ко гаш гро зо мор на та пра кти ка на ре во лу ци ја та, по себ но 
при ели ми на ци ја та на не при ја те ли те. 

Ка ко ре во лу ци ја та со ма ни ја кал на по све те ност ги про го ну ва 
иде о ло шки те и во е ни те не при ја те ли, та ка таа оста ва при лич но 
долг кр вав траг за се бе си. Тоа нај до бро се чи сти со дра кон ска 
са та ни за ци ја на не при ја те лот и по втор но со при ка ски те или, 
ако са ка те, дог ми те за уто пи ски те ви зии на ре во лу ци ја та, за 
неј зи на та им пе ра тив ност, за ме си јан ска та долж ност на си те по
све те ни ци на бор ба та за еден по пра ве ден и по до сто инс твен свет. 

Ре во лу ци ја та са ка де стру ктив ност, тоа ја хра ни неј зи на та 
ги гант ска су е та. По крај ова, агре сив но ста е по гон ско го ри во 
за ре во лу ци о нер на ак ци ја. Ре во лу ци ја та не смее да ми ру ва. 
Ако не дејс тву ва, таа ќе ‘рѓо са и ќе ис чез не. 

Од ова, пос лед но во, се пла ши се кој ре во лу ци о нер. Па, та ка, 
ре во лу ци ја та са ма та по се бе ги мо ти ви ра сво и те след бе ни ци. 
Ре во лу ци ја та најм но гу од сѐ са ка да рас те, да се разм но жу ва и 
да ги за фа ти си те стра те ги ски точ ки на оп штес тво то. По тоа 
поч ну ва да дејс тву ва на са ми от жи вот, мо де ли рај ќи го спо ред 
ни за на ло же ни пра ви ла на од не су ва ње и мис ле ње. 

Не ма бе га ње од се ви ди мо то око на ре во лу ци ја та. Таа гле да сѐ 
и слу ша сѐ. Таа ги знае тај ни те на чо веч ки те ср ца. А, пак, да 
за ца ри та му, во цен та рот на чо ве ко ва та емо тив ност, е неј зи
на та ул ти ма тив на цел. 

Ако ѝ се при дру жи те, ре во лу ци ја та ќе ви ста не при ја тел, љу
бов ни ца, ан гелчу вар, до пол ни тел на си ла, ко ја ќе ве на пра ви 
гор ди на са ми те се бе и лу ѓе со ви зи ја, што отсе ко гаш би ло 
де фи ци тар но. 

Ако ѝ опо ни ра те на ре во лу ци ја та, ќе стек не те ужа сен не при
ја тел, кој ќе ве рас ки не ка ко што ѕве рот го рас ки ну ва сво јот 
плен во ди ви на та. 

Ре во лу ци ја та не тр пи не од луч ни и не у трал ни лич но сти. Тие 
ќе би дат мар ги на ли зи ра ни и ши ка ни ра ни и ќе за вр шат на 
нај не по вол ни те и нај ми зер ни те по зи ции во оп штес тво то. 
По не ко гаш, ако овие лич но сти се прем но гу ина ет ли ви во не
у трал но ста, мо же да би дат ак цеп ти ра ни и ка ко не при ја те ли. 
То гаш ќе би дат ста ве ни на те шки не при јат но сти и мал тре ти
ра ње, кои мо же да за вр шат и фа тал но. 

Та ква е ре во лу ци ја та, неј зи на та крај на цел е пер фек ци о низ
мот во про цен ки те. Таа ни ка ко не са ка да оди во ри зик. Се кој 
сом неж е до во лен за ели ми на ци ја. Се кој про пуст по доц на 
мо же да соз да де го ле ми проб ле ми кои ре во лу ци ја та ни ка
ко не ги по са ку ва. За тоа ре во лу ци ја та, и ко га гре ши, тоа го 
пра ви со про цен ка и дла бо ка свест за при о ри те ти те, за тоа 
се ко ја гре шка на ре во лу ци ја та, всуш ност, е прес ме та на жр
тва, ка ко во ша хот. 

Ре во лу ци ја та е чу до ви ште, кое до а ѓа од ни ка де и не го ва та за
да ча е да го ис чи сти оп штес тве ни от те рен од де ге не ри ра ни те 
и ко рум пи ра ни те по ли тич ки стру кту ри, кои вла де ат со не го. 

Не кои ре во лу ции се ап сурд ни, лаж ни, пла те ни и гро теск ни. 
Ка ко не ка ков евтин бле фер ски ули чен те а тар во служ ба на 
не ко ја пар ти ја. Та кви беа „ша ре ни те“ на СДСМ. Во си те свои 
фа зи тие ма ни фе сти раа не моќ и ка ри ка ту рал ност, а, единс
тве но, енорм ни от кван тум на им по тент на зло ба е екви ва лент 
на обил ни те фи нан сии, што ги до би ваа од Со рос, УСА ИД, нар
ко ма фи ја та и дру ги оп скур ни ме це ни. 

Тоа не бе ше ни ка ква ре во лу ци ја, ту ку обич на лу кра тив на из
ма ма и пси хо те ра пи ја низ ма сов на хи сте ри ја. Ед на гро теск на 
дру жи на де ге не ри ци и ма ни ја ци. 

Про те сти те, пак, што ги во ди гра ѓан ско то здру же ние „За за ед
нич ка Ма ке до ни ја“ и тоа ка ко мо же да пре рас нат во ре во лу ци ја 
до кол ку упор но не се по чи ту ва ат ба ра ња та на гра ѓа ни те што 
се по бу ни ја про тив ти ран ска та пла тфор ма. 

А, по тоа, Гос под не ка им е на по мош на оние, по кои ќе трг не 
ре во лу ци ја та во лов. �
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Место лон, се извезуваат финални производи
СТРАнСКиТе инвеСТиТоРи ЈА СМениЈА СТРУКТУРАТА нА извозоТ

Македонскиот извоз го дочека 
своето најдобро време. Дека 
е тоа така потврдуваат и офи

цијалните статистички податоци 
според кои во првите два месеца 
од годината од Македонија е изве
зена стока за 7,2 проценти повеќе 
од истиот период минатата година. 
Според објавените податоци на Др
жавниот завод за статистика, вкуп
ната вредност на извозот на стока 
во првите два месеца од годинава 
изнесувала 747.106. 000 американ
ски долари. Податоците покажуваат 

дека вредноста на увезената стока, 
во периодот јануарифевруари 2017 
година, изнесувала 1.014.149.000 
долари, што е за 10,8 отсто повеќе 
во споредба со истиот период лани. 
Трговскиот дефицит за овој период 
изнесува 267.043.000, а покриеноста 
на увозот со извоз е 73,7 отсто. Овие 
статистички податоци  покажуваат 
континуиран пораст на извозот од 
земјава, а се менува и структурата 
кон производи со многу повисока 
додадена вредност, што размената 
ја прави поизбалансирана. Од година 
во година сè повеќе во структурата 
на извозот учествуваат финалните 
производи за сметка на суровините, 
полуфабрикатите или таканарече
ните лонпроизводи.

За годинава со буџетот е проекти
рана позитива на извозот од 6 от
сто, а увозот на стока и на услуги се 
очекува да порасне за 4,7 отсто на 
реална основа. Клучната активност 
се очекува од слободните економски 
зони бидејќи компаниите од ТИРЗ го 

имаат главниот збор кога е во пра
шање трговската размена.

Според податоците од ТИРЗ за трите 
месеци годинава извозот од зоните 
достигнал половина милијарда  евра. 
Март бил рекорден месец со извоз од 
180 милиони евра. Порастот во од
нос на минатата година изнесува 13 
отсто. Очекувањата се дека до крај на 
годинава само од зоните извозот ќе 
изнесува околу две милијарди евра 
или 300 милиони повеќе од мина
тата година. Покриеноста на увозот 
со извоз од почетокот на годинава 
изнесува 73,7 отсто и е најголем до
сега. Тука се гледа придонесот на 
фабриките од зоните. Македонија 
стана извозник на софистицирани 
производи со поголема вредност.

Инаку, извозот континуирано расте 
неколку години наназад. Податоците 
на Државниот завод за статистика 
покажуваат дека извозот на стока 
од земјава во 2016 година достигнал 
вредност од 4,78 милијарди долари, 

од соработката со локалните ком-
пании и снабдувачи. инвестици-
ите и извозот ќе продолжат да се 
зголемуваат на среден рок – оцени 
„Стандард и Пурс“.

Покрај креирањето директни работ
ни места, се креираат и индиректни 
работни места преку зголемување на 
соработката со домашните компа
нии, се зголемува извозот од земјава, 
а бенефит е и новата практика што 
се воведува во Македонија, односно 
трансферот на знаења и на вештини. 

�зголемувањето на учеството на 
производи со додадена вредност во 
извозот се отсликува и на порастот 
на БДП – објаснуваат економистите. 

Затоа е важна поддршката на из
возноориентираните компании, а 
тоа веќе подолг период го бараат 
бизнисмените од земјава.

Народната банка на Македонија, 
како и меѓународните финансиски 
институции, очекуваат токму изво
зот да биде главен носител на еко
номскиот пораст годинава.

�Проектираниот пораст на БДП 
за 2017 година и за 2018 година 
изнесува 3,5 отсто и 3,7 отсто, со-
одветно, при што се очекува дека 
главни носители на порастот ќе 
бидат извозниот сектор и инвес-
тициите, а позитивни преносни 
ефекти ќе се почувствуваат и врз 
пазарот на труд и потрошувачката 
на домаќинствата – објаснува НБРМ.

Што се однесува до трговските парт
нери, Германија, Велика Британија, 
Србија, Грција и Италија, остануваат 
петте најголеми трговски партнери 
на Македонија. �

односно за 6,6 отсто повеќе во однос 
на претходната година. Учеството 
на зоните може јасно да се види од 
производите што се пласираат. Во 
извозот е најголемо учеството на 
катализаторите на носачи со бла
городни метали или нивни соеди
ненија („Џонсон мети“), сетовите на 
проводници за палење (за возила, 
авиони или бродови), фероникелот 
и облеката. Во увозот најмногу се 
застапени платината и легурите на 
платина, необработени или во прав 
(повторно резултат на активностите 
на „Џонсон мети“), нафтените масла, 
други метали од платинската група и 
нивни легури, електричната енергија.

Влезот на нови странски инвестиции 
во земјава, тренд што беше забавен, 
но не и запрен поради политичката 
криза, креираше нови работни места 
и дополнителен пораст на извозот.

� Слободните економски зони ќе 
бидат генератор на економскиот 
пораст, особено преку синергијата 
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Бизнисот оваа недела Бизнисот оваа неделамакедонија

Туристичките работници очекуваат пораст од 20 проценти на туристите
Пораст на бројот на туристи во Маке
донија за 20 проценти ако нема про
блеми поради политичката состојба и 
мигрантската криза,  очекува  Турис
тичкоугостителската комора (ТУК) 
при Сојузот на стопански комори на 
Македонија (ССК).

�  има огромен број неопределени 
туристи во европа и во Русија, кои 
занемаруваат некои дестинации. 
Мислам дека како дестинација може 
да привлечеме дел од тие гости. Ако 
минатата година имало 856.000 гос-
ти, сметам дека  годинава треба да 
очекуваме повеќе од еден милион 

Индустриското производство во први
те два месеца од годинава во однос на 
истиот период лани е намалено за 1,9 
процент. Во февруари годинава, споре
дено со февруари минатата година, на
малувањето изнесува 1,3 процент, објави 
денеска Државниот завод за статистика.  
Гледано по сектори, кај индустриското 
производство во секторот рударство 
и вадење  камен во февруари година
ва во однос на истиот месец лани  е 
забележано опаѓање од 4,9 проценти,  
а 4,4 проценти во преработувачката 

Деновиве интензивно се одвива вто
рата фаза од реконструкцијата на 
стариот пат ПрилепБитола, Р106, 
поточно од населеното место Топол
чани кон Прилеп во должина од 5 км.

Инвестицијата изнесува 15 милиони 
денари, а парите се обезбедени од 
Владата на РМ и од Јавното прет
пријатие за државни патишта.
Патот се реконструира по барање 
на жителите од овој крај и на ма
лото стопанство од Пелагонискиот 
регион. Патот ќе биде комплетно ре
конструиран, а ќе се постави и нова 

Се намалува увозот на 
половни, а расте увозот на 
нови автомобили
Во првите два месеца годинава се 
увезени 767 нови автомобили, што 
е зголемување за 201 возило или 
37 отсто во споредба со увезените 
557 нови автомобили во истиот 
период минатата година, покажува 
статистиката на Царинската уп
рава. Во исто време се намалува 
увозот на половни автомобили. 

Според Царината,, во првите два 
месеца годинава се увезени вкуп
но 2.842 употребувани автомоби
ли, додека во истиот период лани 
4.233 употребувани возила, што е 
за 1.391 автомобил помалку или 
процентуално гледано е намалу
вање за 32,8 отсто. Во јануари и во 
февруари, пак, се увезени вкупно 
4.026 возила, што е за околу 1.000 
возила помалку во споредба со 
увезените 5.185 возила во првите 
два месеца лани.

Градежништвото во подем – 
кризата лани не влијаела на 
обемот на работа
Продолжува трендот на пораст на 
градежниот сектор во земјава. По
литичката криза лани не влијаела 
негативно на придвижувањата 
во градежништвото, барем во де
лот на почетокот од изградбата 
на новите објекти. Податоците 
на Државниот завод за статисти
ка покажуваат дека надлежните 
државни и локални власти во 
2016 година издале вкупно 3.377 
одобренија за градење, што прет
ставува најголема бројка од 2008 
година наваму. 

Предвидената вредност на објекти
те што почнале да се градат во 
минатата година изнесувала 
51.725.596 илјади денари и е зго
лемена за повеќе од пет милијарди 
денари во однос на 2015 година. 

Статистичките податоци покажу
ваат дека предвидените објекти 
лани ја достигнале третата по го
лемина вредност во изминативе 
девет години.

свет

Италијанска Уникредит 
банка ги продава 
подружниците во Чешка и 
во Словачка
Италијанската банкарска група 
Уникредит почна разговори за 
продажба на чешката и на сло
вачката подружница, објавија 
словачките медиуми.

Според тврдењето од упатени из
вори, меѓу потенцијалните пону
дувачи за преземање на чешката 
подружница е француската.

Сосиете женерал и нејзината та
мошна подружница Комречни банка 
и Монета мани банк. Медиумите 
проценуваат дека Уникредит за 
чешката и за словачката подруж
ница може да добие околу 3,3 ми
лијарди евра.

Кина основа нова економска 
зона надвор од Пекинг
Кина ќе оформи нова економска зона 
надвор од Пекинг слична на тие што 
се во Шенџен и во Шангај, соопшти 
кинеската Влада.

Новата област што се наоѓа на 
100 км југозападно од центарот 
на Пекинг ќе биде ривал на јужна
та специјална економска зона во 
Шенџен, од 80тите години, и зона
та „Пудонг“ во Шангај, основана во 
90тите години од минатиот век.

Сместена  меѓу Пекинг и приста
нишниот град Тјенцин и главниот 
град на покраината Хебеј, Шиѓаџу
анг, зоната ќе биде проширена на 
2.000 квадратни километри, се вели 
во соопштение.

Според западни медиуми, тоа е по
следен во низата обиди на Кина да 
го редуцира сообраќајот, да ја намали 
загаденост на воздухот и да го на
мали пораст на жителите во прена
селениот Пекинг. Кинеските власти 
се надеваат дека таа зона ќе биде 
нов центар за растеж во втората по 
големина економија во светот.

Загреб доби аутлет продавница за 
храна во која се продава храна пред 
истекот на рокот на употреба, поев
тина дури и до 90 отсто.

Се работи за продажба на храна што 
трговските центри и фабриките по
ради различни причини не успеале 
да ја продадат.

Продавницата се простира на 300 
квадратни метри и на полиците се 
наоѓа вишок стока, оштетени произ
води и храна пред истекот на рокот.
Во новоотворениот аутлет се нудат 
месни производи, сирење, јогурт и 
друга конкретна храна.

индустрија. Пораст од 31,9 проценти  
статистиката евидентира во секторот 
снабдување со електрична енергија, 
гас, пареа и  климатизација.

Според главните индустриски групи, 
производството во февруари годинава, 
споредено со февруари лани, бележи 
пораст во секторот енергија за 17,5 
проценти, интермедијални производи, 
освен енергија за 1,2 процента, капитал
ни производи за 0,1 процент, а опаѓање 
кај трајни производи за широка потро
шувачка за седум проценти и нетрајни  
производи за широка потрошувачка за 
10,3 проценти.

Сопствениците на оваа продавница ја 
добиле идејата за овој концепт кога 
виделе колку храна, всушност, се фрла. 
Тие откриле дека имаат планови за 
отворање нови слични продавници 
во Загреб, но и дека ќе се шират и низ 
цела Хрватска.

Компанијата БМВ ја надмина Дајмле
ровата компанија „МерцедесБенц“ 
на американскиот пазар на луксузни 
автомобили за прв пат оваа година.

Испораките на моделите SUV X3 и X5 
пораснаа минатиот месец за 43 и за 35 

Хрватите добија аутлет за 
храна  - пониски цени за  
дури 90 отсто

гости ако сѐ биде како што треба. Се 
надевам дека нема да има проблеми 
со ситуацијата, со мигрантската кри-
за, со протести – сметаат од ТУК.

Главен адут на Македонија пред стран
ските туристи, е што се презентира како 
држава со сѐ вклучено бидејќи е многу 
интересна и привлечна со цените. 

�  Седум дена одмор во Македонија ќе 
ве чинат колку вечера во Дубровник 
и затоа сме многу  интересни. имаме 
прекрасна кујна и природа. Кога сѐ ќе 
се спои луѓето уживаат – објаснуваат 
туристички работници.

вертикална сигнализација. Лани, 
исто така, беа реконструирани 5 км 
од овој патен правец, како прва фаза 
од проектот, инвестицијата тогаш 
изнесуваше 10 милиони денари. 
Преостанатите 5 км ќе бидат ре
конструирани в година со што оваа 
делница во 2018 година ќе добие 
комплетно нов слој асфалт преку 
целата должина.

Со реконструкцијата на овој пат мно
гу ќе се подобрат условите за превоз 
на стока и на патници, но ќе се зго
леми и безбедноста на оваа делница.

Намалено индустриското 
производство

На Западен Балкан отворени 300 
илјади нови работни места за 
шест години
Во регионот на Западен Балкан се от
ворени 300 илјади нови работи места 
во периодот 2010 – 2016 година, што 
означува пораст на вработените за шест 
отсто, се вели во извештај на Светска 
банка и на Виенскиот институт за меѓу
народни економски студии.

Директорката на СБ за Западен Балкан, 
Елен Голдстајн оценува дека анализата 

на пазарот на трудот е важна за да се ба
раат начини за забрзување на отворање 
работни места.

Извештајот укажува дека невработе
носта во регионот се намалува, но и 
понатаму е исклучително висока – 21 
отсто од работната сила.

Речиси 40 отсто од работоспособното 
население е и понатаму неактивно, по
веќе отколку во државите од Европска
та унија. Меѓу нив најмногу се жени и 
тие со ниско образование, се вели во 
извештајот.

БМВ го надмина „Мерцедес“ на американскиот пазар

отсто, што ја зголеми вкупната продаж
ба на БМВ на 31.015 возила.

Оваа автомобилска компанија со се
диште во Минхен го надмина „Мерце
дес“ според бројот на продадени возила 
во март за околу 1.900.

Почна реконструкцијата на стариот пат Прилеп - Битола

http://mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/385/133631468


ЃоргЕ  
ИвАНов

НИкоЛА 
ПоПовСкИ

Мојот став останува 
непроменет – прав
ната и политичката 
пречка мора да се от

странат. Целта на двата услова е новата влада 
да не биде оспорена од ниту една страна и по 
ниту една основа. Мојата одлука е превентив
на за да спречиме штетни последици со кои 
би се соочиле.

Најголемиот про
блем со тиранската 
платформа е тоа што 
е направена во друга 

држава. Според него, загрижувачки е тоа што 
премиер на соседна земја се меша во внатреш
ните работи на Македонија и со негово посред
ство се поставуваат услови за формирање на 
новата влада.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
БИЛјАНА 
вАНковСкА

Ја разбирам скепсата 
за верување на инфор
мации кои се презен
тирани со скенирани фотографии и затоа денеска 
од претходните два пати, кога тврдев и тврдам 
дека има криминал, однапред реков дека не сум 
сигурен во вистинитоста на информациите.

ПАвЛЕ  
БогоЕвСкИ

Изјавата на Ерван 
Фу ере е чиста лага! 
Да го потсетам дека 
во 2006 година, Хелсиншкиот комитет (во чиј 
Борд членував и јас) излезе со извештај во кој 
нотираше отворено мешање на ЕУ амбасадорот 
во формирањето коалициона влада (дотичниов 
инсистираше дека ДУИ е легитимен претставник 
на Албанците поради поголемиот број освоени 
пратенички места и дека ВМРОДПМНЕ не треба 
да прави коалиција со ДПА). Нашата забелешка 
беше принципиелна, токму во смисла на тоа 
дека никаде (ни во Устав, ни во закони) не пи
шува дека треба коалицирање на победник со 
победник, а дека странците се мешаат во вна
трешните работи.

ДоНАЛД  
ТуСк

На вас е да пронај
дете решение кое ќе 
биде во рамкиte на 
демократските наче

ла, пристојност и разум. Само таквото решение 
може да биде одржливо. Кога ќе го пронајдете, 
може да сметате на нашата поддршка.

СЈО продолжува со 
нарачаниот притисок 
врз неистомисленици 
на Аболицираниот. После моите настапи на „Топ 
тема“ контра Оливер С. и во Собранието против 
Заев. Прво стигна предупредување од пратеник 
од СДСМ дека многу зборам, а сега и истрага 
од Катица Јанева, која ги бара моите авиони и 
фирми кои ги немам! Само продолжете, нема 
да нѐ замолчите!

АНТоНИо 
МИЛошоСкИ

 |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |   |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |  

ви со ко да се по зи ци о ни ра ат 
на стол бот на сра мот ка ко 
дру жи на ко ја, во зем ја во ко
ја про сеч на та пла та из не су ва 
22.350 де на ри, се лу ксу зи ра 
со енорм но ви со ки пла ти, кои 
спо ред нивното признание 
из не су ва ат ме ѓу 2500 и 3500 
евра ме сеч но.

Ако се има пред вид фа ктот 
де ка А Ка та Кри сти е со кре
вко здрав је, за ра ди здрав је
то, оче ку ва ме го ре шти ни те 
по ве ќе да ги ми ну ва ота де 
Ге вге ли ја, а од оваа стра на 
да ја одр жу ва кри за та, ка ко 
што пра ве ше и ла ни ле то то, 
до де ка шарените се сончаа, 
СЈО ја одржува кризата, а 
Ка ти ца Ја не ва и неј зи ни от 
тим не ма ат ам би ции да се 
за ни ма ва ат про фе си о нал но 
со про фе си ја та, од нос но со 
пра во то и прав да та, ту ку да 
гра дат имиџ на те ле ви зи ски 
ѕвез ди и на филм ски ју на ци, 
што кај фе ла та пре диз ви ка 
пре зир, а, исто та ка, го по дри 
и она ка катастрофалниот 
рејтинг на СЈО во јавноста. 
Јав на та об ви ни тел ка, ко ја 
жи вее во филм де ка е „ма
ке дон ска та Би јон се“ или 
„Чарлиев ангел“, зас лу же но 
ужи ва огром на не до вер ба 
од  граѓаните зад чи ја што 
од бра на тре ба да за ста не.

Но, неј се, гра ѓа ни те на стра
на, да се вра ти ме на чам ци те 
и на бро до ви те. И ави о ни те.  
Слу ша ме де но ви ве А Ка та 
Кри сти ба ра ла стел то ви. 
На чу ла Ми ло шо ски имал, па 
во ма нир на хе ро и те од бом
бар ди ра ње то во Ср би ја, оние 
кои ста наа бес мрт ни со бо ру
вај ќи не вид лив ави он, и таа 
трг на по не вид ли во то. И жал 
нѐ фа ти. Ќе се за ди ши ба рај
ќи, ќе се за по ти тра гај ќи, а од 
сла ва та ќе ја изе де сла ма та. 
За тоа, нај дру гар ски ѝ свир ну
ва ме, и та ка лет на та ре зи ден
ци ја на пар ти ја та ѝ е ота де 
род на Ге вге ли ја,  и ич не ка 
не тег не но зе по кра ци те, со 
пла тич ка та под ми шка – на 
Јон ско Мо ре. А, та му, лу ксуз 
ка ко за нив ни џеб. По ве ќе од 
си гур ни сме де ка Ра да ќе се 
по ка же ка ко су пер до ма ќин ка 

А КА ТА КРИ СТИ

Пред Ве лиг ден, 1 Мај 
и ра ни те лет ни по се
ти на сон че ви те грч

ки пла жи А Ка та Кри сти, 
ло гич но, се впу шта во по

Роденa на:   
9 фе вру а ри  1965 го ди на во 
Ге вге ли ја

Обра зо ва ние:   
за мис ле те Пра вен фа кул тет!

Про фе си ја:   
ја вен об ви ни тел, спе ци ја лен

тра га по ави о ни, бро до ви, 
јах ти, ле жал ки, ро лер ки и 
слич ни лет ни ре кви зи ти. 
И она ка таа и неј зи ни те со
ра бот ни ци од по че то кот на 
ман да тот бр ка ат ве штер ки 
прет ста ву вај ќи ја сво ја та по
ли тич ки ор ке стри ра на ја
ло ва бор ба со кри ми на лот 
ка ко по жр тву ва на и без ре
зерв на од бра на на прав да та. 
Не ус пе а ја да ги про тур ка
ат политичките мотиви на 
прогонот, но за тоа ус пе а ја 

и со исто то за до волс тво со 
кое Ка та ѝ по ма га, оваа ќе ја 
уго сти. Свој за сво е то, што ќе 
ре че на ро дот. 

Сел це то ка де што А Ка та 
Кри сти нај бр зо ќе ја по тро
ши пла тич ка та се ви ка Си во
та, а ви ла та е ед на од нај лу
ксуз ни те во за пад на Гр ци ја. 
Ток му ка ко што при ле га за 
јав на об ви ни тел ка и за пот
пре тсе да тел ка на пар ти ја. 
Не за вис но, не при страс но и 
лу ксуз но. Та му пре сто јот од 
ден во август е 2.000 евра, 
или, пак, за 10 де на це на та е 
18.000 евра. Ако не ма ат до
вол но, тер ми ни има и во ју ни.

Она му ка де што ја ис пра ќа ме 
А Ка та Кри сти си гур но има 
јах та, си гур но чи ни по ве ќе 
од 100.000 до ла ри, си гур но 
е лу ксуз на и е по ве ќе од вид
ли ва. Ако стиг не А Ка та Кри
сти до јах та та, не ма да мо ра 
да об јас ну ва што пра ве ла со 
па ри те на на ро дот, да ли бр
ка ла ве штер ки, да ли ба ра ла 
џам лии, ави о ни или ро ле ри, 
тоа ќе мо ра да го об јас ну ва 
со пар тиј ка та Ра да. 

Во ме ѓу вре ме, на А Ка та Кри
сти си гур но ќе ѝ оста не ми
сте ри ја ка де Ми ло шо ски го 
крие стел тот – не вид ли ви от. 

� „СЈо про дол жу ва со на-
ра ча ни от при ти сок врз 
не и сто мис ле ни ци на Або-
ли ци ра ни от. Пос ле мо и те 
на ста пи на Топ те ма кон-
тра оли вер С. и во Со бра-
ни е то про тив за ев, пр во 
стиг на пре ду пре ду ва ње 
од пра те ник од СДСМ де-
ка мно гу збо рам, а се га и 
истра га од Ка ти ца Ја не ва, 
ко ја ги ба ра мо и те ави о ни 
и фир ми кои ги не мам! Са-
мо про дол же те, не ма да нѐ 
за мол чи те!“ � (Р.Р.)

 Ка ти ца Ја не ва
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Советничка на Обама јавно ги открила  
имињата на шпионираните членови  
од кампањата на Трамп

С узан Е. Рајс побарала да 
се објават имињата на, 
инаку, неидентификува

ните американски луѓе во де
сетици разузнавачки извештаи 
што се однесуваат на кампања
та на Трамп, велат извори за 
„Вашингтон тајмс“.

Иако активностите на Рајс и 
евентуалниот интерес во кам
пањата на Трамп се во рамките 
на нејзината правна надлежност 
како советничка за национална 
безбедност, бомбастичните от
критија го погодија Вашингтон 
во нерв и предизвикаа шпекула
ции дека таа би можела да биде 
повикана да сведочи во Капитол 
Хил во врска со руското мешање 
во изборите.

- Пронајден е крунски до-
каз! Пријателката на обама, 
Сузан Рајс, ја шпионирала 
кампањата на Трамп  напи
ша во понеделникот републи
канскиот сенатор од Кентаки, 
Пол Ранд, на својот профил на 
„Твитер“.

Од понеделникот вечерта Рајс 
нема дадено коментар во јав

носта за ситуацијата, која прв 
ја објави „Блумберг вју“ и беше 
потврдена од страна на извори 
на „Тајмс“, кои сакаа да останат 
анонимни.

Во согласност со прописите 
со кои се регулира меѓународ
ниот и домашниот надзор на 
странски цели, се бара имиња
та на Американците што слу
чајно се појавиле да бидат за
темнети или преправени кога 
информациите подоцна ќе би
дат вклучени во извештајот 
за приватни цели. Прашањата 
на националната безбедност 
или криминал, сепак, може да 
преминат преку правото на 
приватност.

На крајот од минатиот месец 
на „Њуз ауер“ на „ПиБиСи“ 
Рајс беше прашана дали некој 
од претставниците на Трамп 
задолжени за транзицијата 
биле цел на случаен надзор. 
Таа одговори: „Не знам ништо 
за тоа“.

Тврдењата за Рајс доаѓаат ре
чиси пет години откако таа 
беше остро критикувана по 

терористичкиот напад од 11 
септември 2012 година, во кој 
загинаа амбасадорот на САД, 
Кристофер Стивенс и уште 
тројца Американци во Бенга
зи, Либија.

Рајс, која беше американска 
амбасадорка во Обединетите 
нации во тоа време, се појави 
на неколку емисии во денови
те по нападот за да го шири по
доцна разоткриеното тврдење 
дека нападот не бил извршен 
од страна на терористи, туку 
од спонтано собрана толпа на
род гневен поради антиислам
ско видео на интернет.

Изворите што зборуваа за 
„Тајмс“ во понеделникот изја
вија дека Езра КоенВатник, 
вработен во Националниот 
совет за безбедност во адми
нистрација на Трамп, спровел 
ревизија во февруари и открил 
повеќе барања од страна на 
Рајс за откривање на амери
канските граѓани во извес
тувањата на разузнавачките 
агенции за активностите на 
Трамп за транзицијата.

КоенВатник ги изнесе свои
те забелешки за интересот на 
канцеларијата на генерални
от советник во Белата куќа за 
Рајс.

- целта на езра беше да се 
обезбеди политички мемо-
рандум за процесот со кој 
претставници на админи-

страцијата на обама се соочи-
ле со разоткривање  изјави 
еден од изворите што зборуваа 
со „Тајмс“.

- но, во текот на разгледу-
вањето на информациите, тој 
налета на Сузан Рајс.

30годишниот КоенВатник има 
работено во Агенцијата за од
брана и за разузнавање за пора
нешниот советник за национал
на безбедност на Трамп, Мајкл 
Флин, кој поднесе оставка во 
февруари, по само четири недели 
работа, по информациите дека 
тој ги излажал потпретседател 
Мајк Пенс и други функционери 
за својата соработка со Русија за 
време на транзицијата.

КоенВатник, според израелски
от весник „Харец“, е, исто така, 
близок со зетот и советник на 
Трамп, Џеред Кушнер, и со глав
ниот претседателски стратег 
Стивен Банон.

Обама го олесни споделувањето 
разузнавачки  информации
Во одделен и потенцијално повр
зан пресврт што се случи пред 
луѓето на Трамп да го преземат 
Советот за национална безбед
ност, администрацијата на Обама 
значително ги намали ограничу
вањата за размена на разузнавач
ки информации меѓу Агенцијата 
за национална безбедност и 16 
други американски шпионски 
агенции. Дебатата во круговите 

за национална безбедност за 
степенот на влијанието што 
потегот на претседателството 
на Обама за време на неговите 
последните недели, можеби, го 
има врз вкупната истрага за ру
ското мешање засега сѐ уште не 
е завршена и им овозможува на 
лојалистите на Обама да објаву
ваат информации од политички 
причини.

Изворите што разговарале со 
„Тајмс“ изјавија дека инфор
мациите што КоенВатник ги 
открил за Рајс се истите како 
и тие во центарот на медиум
ската и политичка лавина што 
го опкружува републиканецот 
Девин Нунес, кој претседава 

со Комитетот за разузнавање 
на Претставничкиот дом на 
САД. Канцеларијата на Нунес 
не сакаше да коментира за от
критијата во врска со Рајс.

Минатиот месец Нунес ја по
сети Белата куќа, а потоа одр
жа пресконференција на која 
објави дека само што ги разгле
дал разузнавачките извештаи 
што покажуваат дека Трамп 
и неговите соработници биле 
вклучени во надзорот на САД 
на странски цели.

Нунес беше дел од тимот на 
Трамп задолжен за транзи
цијата и неговото соопште
ние предизвика неговите

Според сегашни претставници на Белата куќа и извори од Капитол 
Хил, советничката за национална безбедност на администрацијата 
на Обама одигра централна улога во разоткривањето на неколку 
членови од кампањата на трамп што биле вмешани во операциите 
на САД за надзор врз странски цели во текот на минатогодишната 
кампања за претседателски избори

СВеТ
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Из вор: „Вашингтон тајмс“
Пре вод: Ана Цве та но ска

СВеТ

демократски колеги и некои 
водечки републиканци да се 
спротивстават на тоа и да 
ја испитуваат неговата не
пристрасност. Неколкумина од 
нив, вклучувајќи и висок член 
на комисијата и демократ од 
Калифорнија, Б. Адам Шиф, го 
повика Нунес да се повлече од 
истрагата за руското мешање 
во изборите.

Викендов, Шиф напиша на 
„Твитер“ дека тој, конечно, го 
видел материјалот за надзор 
во прашање и верува дека, како 
прво, треба да се сподели со 
целосниот состав на комите
тот, како дел од обичните об
врски за надзор.

Белата куќа не им придаде 
важност на тврдењата за Рајс, 
но Трамп веќе неколку недели 
пишува на „Твитер“ дека ис
трагите на Претставничкиот 
дом и на Сенатот за руското 
мешање на изборите во но
ември треба да се фокусираат 
на потенцијалните нелегални 
информации што протекле од 
администрација на Обама во 
медиумите за неговата кам
пања и на нејзините контакти 
со руски официјални лица.

„вистинската приказна се по-
кажа дека е нАДзоР и ПРо-
ТеКУвАЊе на информации! 
Пронајдете ги виновниците 
за тоа“, напиша претседателот 
на „Твитер“ во неделата.

Еден ден претходно Трамп ја 
пофали „Фокс њуз“ на „Твитер“ 
за известувањето дека некој 
многу добро познат, многу ви
сок претставник во светот на 
разузнавачите е одговорен за 
откривањето на имињата на 
неколку приватни лица повр
зани со кампањата на Трамп, 
кои биле вмешани во надзорот 
на САД на странски претстав
ници.

- не би сакал да навлегувам во 
мотивите затоа што се повле-
куваат некои работи во кои 
сметам дека не сме подгот-
вени да навлегуваме. Тоа ќе 
значи мешање во истрагата 

 изјави во понеделникот порт
паролот на Белата куќа, Шон 
Спајсер.

Критичарите на администра
цијата на Трамп ја обвинија Бе
лата куќа за промовирање на 
тврдењата за протекување и за 
разоткривање за да се одвлече 
вниманието од изјавите дека 
кампањата на Трамп соработу
вала со руски официјални лица 
за да се наместат изборите во 
полза на Трамп.

Исплатите на Флин

Во меѓувреме, во понеделни
кот вработени од различни 
комисии на Претставничкиот 
дом изјавија за „Вашингтон 
тајмс“ дека чекаат одговори 
на официјални барања за ин
формации за плаќањата и за 
контактите што ги имал Флин 
со претставници на странска 
влада.

На 22 март лидерите на Коми
сијата за надзор и за владини 
реформи испратија двопар
тиско писмо во кое официјално 
бараат од Белата куќа, ФБИ, 
Министерството за одбрана, 
директорот на Националното 
разузнавање, бирото на говор
ници „Лидинг ауторитис“, кое 

рускиот медиум „Раша тудеј“ 
го користела за да му плаќа 
на Флин по 45.000 долари 
за да се појави на настан во 
Русија, да ги предадат до по
неделник сите документи во 
врска со Флин.

Претседателот на комисијата 
Џејсон Чафетс, републиканец 
од Јута, ја искажа својата нер
воза на „ЕмЕсЕнБиСи“ во 
понеделникот за исплатите 
што ги добивал Флин.

- едноставно, еден поране-
шен воен офицер не смее 
да прифаќа такви плаќања 
 рече тој.

Чафетс, исто така, ја отфрли 
желбата на Флин да добие 
имунитет во замена за све
дочење за руското мешање 
во изборите.

- Сметам дека тој не треба 
да добие имунитет  рече 
Чафетс.  Имунитет за што?

Минатата недела, Комитетот 
за разузнавање на Сенатот го 
одби барањето за имунитет 
на Флин. 
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Мајкл Флин со Трамп

7 седишта Систем All Mode 
4x4  

НАЈУБАВИТЕ СПОМЕНИ ОД ВАШИТЕ ВОЗБУДЛИВИ 
АВАНТУРИ СО НОВИОТ МОТОР 2.0 DCI 177 КС.
Претворете ги семејните авантури во спомени 
со Nissan X–Тrail. Удобното сместување до 7 
патници и системот All Mode 4x4 за возење по 
стрмни терени овозможува безбедно патување 
благодарение на кое може да се концентрирате 
на авантурата.

ул. Скупи 14, 1000 Скопје
Teл.: 02/ 511 11 30

     02/ 511 11 31
www.nissan.mk

NISSAN X-TRAIL.
КОНСТРУИРАН ДА СОЗДАВА 
СЕМЕЈНИ ВРЕДНОСТИ.
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ве ле ПРе ДАв ни ци Те во иСТо Ри ЈА ТА – веР неР Те СКе

Об ви нет, па ре ха би ли ти ран – ја пре да де ли Вер нер Те ске пос тво е на Гер ма ни ја?

вер нер те ске бил ха упт ман (ка пе тан) на Ми ни стерс тво то 
за др жав на без бед ност на Источ на Гер ма ни ја, кој бил ег-
зе ку ти ран во 1981 го ди на отка ко бил прог ла сен за ви но-
вен за „пла ни ра ње пре дав ство“. тој е пос лед на та лич ност 
врз ко ја ќе би де из вр ше на ег зе ку ци ја во Де мо крат ска ре-
пуб ли ка Гер ма ни ја и во оп што во Гер ма ни ја

Вер нер Зи гфрид Те ске е 
ро ден на 24 април 1942 
го ди на во Бер лин, а ка

ко сту дент на Уни вер зи те тот 
„Хум болт“ бил ре гру ти ран од 
стра на на Ми ни стерс тво то за 
др жав на без бед ност да ра бо
ти во од де ле ни е то за на уч на 
шпи о на жа во за пад ни те зем ји. 
Отка ко до кто ри рал еко но ми ја, 
ста нал од го во рен за еко ном ска 
шпи о на жа за Глав на та упра ва 
за раз уз на ва ње на Де мо крат
ска Ре пуб ли ка Гер ма ни ја. 

Од сре ди на та на 70ти те го
ди ни на ми на ти от век, Те ске 
поч нал да се сом не ва во по
ли тич ки от си стем на Де мо
крат ска Ре пуб ли ка Гер ма ни ја 
и во сво ја та ра бо та. Поч нал да 
раз мис лу ва да се пре фр ли во 
Фе де ра тив на Ре пуб ли ка Гер
ма ни ја (За пад на Гер ма ни ја) и 
со го ди ни се под го тву вал да ја 
пре ми не гра ни ца та. Се ка ко, за 

по лес но да вле зе пла ни рал и да 
иско ри сти не кои од ин фор ма
ци и те што ги имал при бра но 
во те кот на шпи он ска та ка ри
е ра во Шта зи, па поч нал да ги 
скла ди ра до ма. Отка ко се по ја
ви ле ма ли „не пра вил но сти“ во 
не го ва та ра бо та, Ми ни стерс
тво то поч на ло да го сле ди. 

По пре бег ну ва ње то од ДРГ во 
ФРГ на офи це рот за др жав на 
без бед ност Вер нер Шти лер во 
1979 го ди на, би ле зна чи тел
но за тег на ти мер ки те на вна
треш на без бед ност во источ на 
Гер ма ни ја. Те ске бил ис пи ту
ван и пре тре су ван. До ку мен ти
те со чув стви тел на со др жи на 
во не го ви от сеф ги чу вал во 
тол ка во без ре дие што би ло 
не воз мож но истра жи те ли те 
да спро ве дат сме тко водст ве на 
истра га и да ги ис пи та ат. На ме
сто тоа, би ле про нај де ни не
пра вил но сти во транс фе рот на 
па ри кои им би ле пре фр ла ни 
на ин фор ма то ри те. По доц на 
би ло откри е но де ка из вр шил 
про не ве ра на средс тва во из
нос од 20.244,50 ДМ и 21.478 
ГДР мар ки. Под ла жен из го вор 
на 4 сеп тем ври 1980 го ди на Те
ске бил од не сен во та ен об јект 
на Ми ни стерс тво то за др жав на 
без бед ност. Ед на сед ми ца се 
вр ше ла вна треш на истра га, 
а во ме ѓу вре ме бил из вр шен 
пре трес во ста нот на Те ске и 
би ле про нај де ни укра де ни те 
до ку мен ти, во не ве ро јат но го
лем обем. На пос лед ни от ден 
од вна треш на та кон тро ла, на 
11 сеп тем ври, Те ске приз нал 
де ка во 1978 го ди на пла ни рал 
да пре бе га во Фе де ра тив на Ре
пуб ли ка Гер ма ни ја.

Су де ње и смрт
Те ске бил из ве ден пред Пр ви от 
во ен кри ви чен од дел на Вр
хов ни от суд на Де мо крат ска 
Ре пуб ли ка Гер ма ни ја и на за
тво ре но су де ње бил об ви нет за 
шпи о на жа  и де зер терс тво. Не 
по мог на ле ар гу мен ти те на од
бра на та де ка пре бег ну ва ње то 
ни ко гаш не би ло ре а ли зи ра но 
и де ка чув стви тел ни ин фор
ма ции при стиг на ле до За пад, 
и Те ске бил осу ден на смрт во 
1981 го ди на. Ви си на та на не
го ва та каз на е пос ле ди ца на 
ло шо то искус тво со друг ви сок 
офи цер на Шта зи, Вер нер Сти
лер, кој две го ди ни прет ход но 
ус пе ал да пре бег не во За пад на 
Гер ма ни ја и да пре не се ви со
ко чув стви тел ни ин фор ма ции. 

Отка ко су дот од бил да го по
ми лу ва, Те ске бил пре фр лен 
во при твор во Лајп циг, ка де 
што му би ла изре че на смрт на 
каз на и бил по гу бен. 

Из вр шу ва ње то го спро вел 
Хер ман Ло ренц со истрел 
во зад ни от дел од гла ва та 
со по лу а вто мат ски пи штол 
во по дру мот на за тво рот на 
ули ца та „Ал фред Кест нер“ во 
Лајп циг. Те ло то на Те ске би ло 
кре ми ра но на Јуж ни те гро би
шта во Лајп циг.

Ин фор ма ци и те за смрт на та 
каз на на Те ске би ле кла си
фи ци ра ни. Ни ту најб ли ски те 

род ни ни на за тво ре ни кот не 
до би ле не ка кви ин фор ма ции за 
не го ва та ег зе ку ци ја. На при мер, 
со пру га та на Те ске, Са би на, не 
зна е ла де ка е вдо ви ца до по
втор но то обе ди ну ва ње на Гер
ма ни ја во 1990 го ди на. До то гаш 
таа си мис ле ла де ка неј зи ни от 
со пруг е не ка де во при твор. 

Каз на та про тив Вер нер Те ске 
би ла уки на та во 1993 го ди на, 
во сог лас ност со прин ци пи те 
на вла де е ње на пра во то. Во ен 
су ди ја и еден во ен об ви ни тел 
во слу ча јот во 1998 го ди на би ле 
осу де ни на че ти ри го ди ни за
твор за искри ву ва ње на прав да
та. Оваа пре су да се оправ ду ва со 

фа ктот де ка пр вич на та од лу ка 
би ла не про пор ци о нал на ду ри 
и спо ред за ко ни те на Источ на 
Гер ма ни ја би деј ќи, иа ко пла
ни рал, ни ко гаш не ги из вр шил 
кри вич ни те де ла за кои бил 
осу ден и по гу бен. �



Никој не се раѓа со алергија,  
таа се добива во животот

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

Д-Р КАМелиЈА БУшљеТиќ, ПУЛМОАЛЕРГОЛОГ ВО КЛИНИЧКАТА БОЛНИЦА „АЏИБАДЕМ СИСТИНА“ здрАВjе

С татистиката вели дека 
секој човек барем еднаш 
во животот имал некој 

тип алергиска манифестација. 
Никој не се раѓа со алергија, таа 
се добива во животот. Може да 
имаме генетска предиспозиција, 
што прави склоност кон алергии, 
вели др Камелија Бушљетиќ, 

пулмоалерголог во Клиничката 
болница „Аџибадем Систина“ во 
разговорот за „Република“.

Со доаѓањето на пролетта кај 
пациентите зачестуваат и алер
гиите. Многу е важно да се прави 
разлика меѓу настинка или ви
рус од една страна и алергија од 
друга страна. Не постои возраст 
во која алергиите не можат да се 
појават, може првпат да се јават 

и на 70 години. За пролетните алергии 
е карактеристично тоа што најчесто се 
јавуваат во тинејџерски години  тоа е 
пикот, но не значи дека на 60 или на 70 
години не може некој да добие алергија.

 Со доаѓањето на пролетта, кога при-
родата се буди, се „будат“ и алергиите 
кај пациентите. Дали само затнат нос, 
кивавица, отечени очи се симптоми 
за присуство на алергија кај паци-
ентите?
БУшљеТиќ: Врз основа на симптомите 
како затнат нос, кивавица, проблеми со 
очите не може да се постави дијагноза 
за алергија бидејќи со исти симптоми 
може да се јават и вирусните инфекции, 
кои, исто така, се почести во пролет. Но, 
една од разликите во симптомите е тоа 
што инфекциите не одат со чешање на 
очите и на носот. Но, за да може со си
гурност да се исклучи алергија или да се 
потврди алергија, треба да се направат 
испитувања.

 Кога почнува сезоната на пролет-
ните алергии?
БУшљеТиќ: Сезоната на пролетни 
алергии секоја година почнува различ
но. Сѐ зависти од тоа каква била прет
ходната зима. Ако зимата е постудена и 
подолго трае и симптомите на алергија 
ќе бидат одложени. Обично, ако зима
та е потопла почнуваат во февруари, а 
доколку е подолга зимата и постудена, 
како годинава, почнуваат од март. По
стои поместување од две до три недели, 
во зависност од тоа каква е зимата.

 Кои се најчестите пролетните алер-
гии?
БУшљеТиќ: Првите полени се од др
вјата. Може да се јават и од почетокот 
на февруари. Колку што е постудена зи
мата, толку поленската сезона се јавува 
подоцна.  Кај лицата што имаат алергија, 
одбранбениот систем не го препознава 
поленот како нештетна честичка, туку 
како опасна, што доведува до негова 
активност и создавање војници, алер
гиски антитела. Реакциите се јавуваат 

на местото на контактот на 
нашиот организам со поленот 
 очите, носот, грлото и се јаву
ва солзење, чешање, боцкање 
на очите, кивање, затнување и 
течење на секрет од носот, но и 
кашлање, гребење и чешање на 
грлото или може да се испро
воцираат и други алергиски 
заболувања. Од почетокот на 
мај почнува и тревата, која 
трае до крај на јуни и со тоа 
завршуваат пролетните полен
ските алергии, додека поленот 
од пирејот нè чека на крај на 
летото. Во пролетта, поради 
поголемата влага како чест 
причинител за алергија може 
да бидат и мувлите. Тие се це
логодишни алергии, но се на
гласени во пролетниот период.

 Статистиката вели дека се-
кој четврти Македонец има 
алергиски ринитис. Можно 
ли е да се развие алергија во 
подоцнежни години? Можно 
ли е некој што никогаш не-
мал проблем со полен, одед-
наш на 40 години да стане 
алергичен на нешто?
БУшљеТиќ: Не е само Маке
донија, туку секаде во светот е 
зголемен бројот на лица што 
имаат некој виде на алергиска 
реакција. Во некои земји, како 
на пример Велика Британија, 
секој трет жител има некоја 
алергиска манифестација. Не 
постои возраст во која алергии
те не можат да се појават, може 
првпат да се јави и на 70 години. 
За пролетните алергии карак
теристично е што најчесто се 
јавуваат во тинејџерска возраст 
 тоа е пикот, но не значи дека 
на 60 или 70 години не може 
некој да добие алергија. Спо
ред статистиката, секој човек 
барем еднаш во животот имал 
некој тип алергиска манифе

стација. Алергијата се добива 
во животот, не е нешто со што 
се раѓаме. Можеме да имаме 
генетска предиспозиција, што 
прави склоност кон алергии. 
Што значи тоа? Ако во текот на 
животот повеќе се експонираме 
на алергени како што е поле
нот и ако се храниме нездраво, 
послабо сме физички активни 
и ако живееме во урбани сре
дини каде што има поголем со
обраќај, поголема е можноста во 
текот на животот оваа генетска 
предиспозиција да стане и алер
гиско заболување.

 што треба да содржи тера-
пијата? и колку порано треба 
да почне да се пие пред да 
почнат првите симптоми?
БУшљеТиќ: Кога да се по
чне со терапија зависи од тоа 
кога ќе се манифестираат 
симптомите т.е. кога почнува 
сезоната. Лекарствата што ги 
даваме се симптоматолошки, 
дејствуваат за да ги намалат 
или целосно повлечат симпто
мите сè додека трае дејството 
на лекот. Терапијата е инди
видуална и може да се лекува 
и контролира со таблети,но 
може и со спрејови. Таблетите 
најчесто се антихистаминици
те, додека пумпите за нос се 
топични кортикостероиди и се 
ставаат во нос. Кај лековите по 
40 минути почнува дејството, 
а кај пумпите за нос има ефект 
по еден час, но максималниот 
резултат се постигнува по две 
недели. Кај некои пациенти 
се даваат и други лекови како 
антилеукотриени, стабилиза
тори на мембрани на масто
цити, тоа се клетки што се дел 
од самата алергиска реакција 
и кои се даваат во зависност 
од тоа каков одговор имаме 
на терапијата. Се прават соод

ветни комбинации од лекови 
и затоа третманот е индиви
дуален и различен кај секој 
пациент. Кај пациенти кај кои 
не дејствува терапијата со ле
кови се препорачува  имуно
терапија со вакцинација. Оваа 
терапија дејствува на промена 
на природниот тек на болеста. 
Имунотерапијата помага во од
реден период од повеќе години 
да станете толерантен, однос
но да го поднесете алергенот 
на кој реагирате.

 Како да ја разликуваме на-
стинката од алергијата?
БУшљеТиќ: Само доколку се 
базира на симптомите што се 
јавуваат, и особено ако за прв
пат станувате алергични, тогаш 
многу тешко можете да напра
вите разлика дали е алергија 
или настинка. Но, доколку овие 
симптоми се појавуваат секоја 
година во истиот период и до
колку се придружени и со че
шање на очите и на носот, тогаш 
овие симптоми се потипични за 
алергија. Колку време ќе траат 
симптомите на алергија зави
си од тоа на што сте алергич
ни и колку тој алерген е долго 
присутен  во вашата близина. 
Поленските алергии се јавува
ат во пролет, сè додека е при
сутен поленот како честичка 
што прави алергиска реакција. 
Ако сте алергичен на паразити 
што живеат во домашниот прав 
или на мувла тогаш можете да 
очекувате алергиска реакција 
во текот на целата година

 Може ли сезонската алер-
гија да премине во астма?
БУшљеТиќ: Самата алергија 
проградира и се јавуваат и дру
ги алергиски болести. Така што 
ако имате алергиски ринитис 
со тек на време може да доби
ете алергиска астма. Затоа и се 
вика „една цевка еден орган“. 
Само што носот е почетокот 
на цевката, а белите дробови 
се нејзин крај, но и двата се 
неразделен дел од еден сис
тем. Тоа е и причина што една 
четвртина од пациентите со 
алергиски ринитис развиваат 
алергиска астма. 

Ако во текот на животот повеќе се експонираме 
на алергени како што е поленот и ако се храниме 
нездраво, не сме многу физички активни и ако 
живееме во урбани средини каде што има зголемен 
сообраќај, поголема е можноста оваа генетска 
предиспозиција да стане и алергиско заболување, 
вели др Бушљетиќ

Првите полени 
се од дрвјата. 

Може да се јават 
и од почетокот 
на февруари. 
Колку што е 
постудена 

зимата, толку 
поленската 

сезона се јавува 
подоцна.  Кај 
лицата што 

имаат алергија, 
одбранбениот 
систем не го 
препознава 

поленот како 
нештетна 

честичка, туку 
како опасна, 

што доведува до 
негова активност 

и создавање 
војници, 

алергиски 
антитела
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инс пи ра ци ја та за ко лек ци ја та се ро ди со ед но слу чај но 
по втор но гле да ње на фил мот „мо ја афри ка“, кое кај ме
не пре диз ви ка сил на кре а тив на инс пи ра ци ја. Це ли от ам
би ент на фил мот, емо ци и те на глав ни те акте ри и ли кот 
на ка рен вли ја е ја ма гич но на ме не. најм но гу ме инс пи
ри ра ше ка рен, ко ја е го лем ин ди ви ду а лист и исто вре ме
но сил на и прин ци пи ел на лич ност, ве ли ми хај лов ска
Раз го ва ра ше | Але ксан дра М. Бун да лев ска

Сил ви ЈА Ми ХАЈ лов СКА, МоД нА КРе А ТоР КА жИВОТ

Са кам лу ѓе што не жи ве ат по оп што при фа те ни оп штес тве ни пра ви ла

� на 15. Мо ден ви кенд Скоп је ја прет-
ста ви вте но ва та ко лек ци ја инс пи-
ри ра на од фил мот „Мо ја Афри ка“. 
Кол ку сте за до вол на од ре ви ја та? 
По ми на ли до бро?
Ми ХАЈ лов СКА: Ре ви ја та по ми на бес
пре кор но. Јас сум пре за до вол на би деј
ќи ус пе ав да го до ло вам кре а тив ни от 
за нес што ме во де ше соз да вај ќи ги 
пар чи ња та инс пи ри ра ни од фил мот 
„Мо ја Афри ка“. Ви стин ска та ма ги ја на 

На што ту ку за вр ше ни от пет на е
сет ти Мо ден ви кенд Скоп је за 
нај до бар ди зај нер на есен ско то 

из да ние бе ше из бра на Сил ви ја Ми
хај лов ска, ко ја стои зад мод на та мар
ка „ал шар“. Ми хај лов ска ја прет ста ви 
ко лек ци ја та инс пи ри ра на од фил мот 
на Сид ни По лак „Мо ја Афри ка“, во кој 
глав ни те уло ги ги тол ку ва ат хо ли вуд
ски те ѕвез ди Ме рил Стрип и Ро берт 
Ред форд. Кре а ци и те се изра бо те ни од 
лен, па му чен пуп лин, па му чен ке пер, 

еко ко жа, во ти пич ни са фа ри бои: крем, 
бе ла, мас ли не ста, за чи не та со ме та лик 
ни јан си на сре бре на и ба кар на, цр на и 
ин тен зив на жол та. Ко лек ци ја та со др
жи 29 кре а ции кои се уни кат ни и не ма 
да би дат мул тип ли ци ра ни. 

Ми хај лов ска след на та го ди на има 
и два ју би ле ја, 10 го ди ни од по сто
е ње то на „Ал шар“ и 20 го ди ни од 
неј зи на та пр ва ре ви ја на Фа кул те тот 
за ли ков на умет ност (ФЛУ).

ед на ко лек ци ја нај до бро се гле да на 
мод на та пи ста, ка де што пуб ли ка та во 
це лост мо же да ја ви ди при каз на та ко
ја стои зад ко лек ци ја та. Ре ак ци и те се 
од лич ни, ка ко од мод на та јав ност, та ка 
и од пуб ли ка та  де вој ки те и же ни те 
што са ка ат да ги но сат мо и те кре а ции.
 
� Да ли инс пи ра ци ја за но ва та ли-
ни ја е ли кот што го тол ку ва Ме рил 
Стрип, Ка рен, или, пак, актер ка та?

Ми ХАЈ лов СКА: Инс пи ра ци ја та за 
ко лек ци ја та се ро ди со ед но слу чај но 
по втор но гле да ње на фил мот кое кај 
ме не пре диз ви ка сил на кре а тив на 
инс пи ра ци ја. Це ли от ам би ент на фил
мот, емо ци и те на глав ни те акте ри 
и ли кот на Ка рен вли ја е ја ма гич но 
на ме не. Најм но гу ме инс пи ри ра ше 
Ка рен, ко ја е го лем ин ди ви ду а лист 
и исто вре ме но сил на и прин ци пи
ел на лич ност.

� за кои же ни е соз да де на оваа ли-
ни ја на мар ка та „ал шар“? Ка ко ги 
за мис лу ва те  же ни те што ќе ги ку-
пат ва ши те мо де ли?
Ми ХАЈ лов СКА: Са кам лу ѓе што не 
жи ве ат по оп што при фа те ни оп штес
тве ни пра ви ла, ту ку го жи ве ат сопс
тве ни от филм. Не кон вен ци о нал ни, 
ори ги нал ни, бун тов ни и свои  та ква 
е и мо ја та Ка рен, уни кат на и са мо
у ве ре на.

� Ка кви тка е ни ни ко ри сте вте?
Ми ХАЈ лов СКА: Кре а ци и те се изра бо
те ни од лен, па му чен пуп лин, па му чен 
ке пер, еко ко жа, во ти пич ни са фа ри 
бои: крем, бе ла, мас ли не ста, „за чи не
та“ со ме та лик ни јан си на сре бре на и 
ба кар на, цр на и ин тен зив на жол та. 
Ова е ко лек ци ја на ме не та за оп шти от 
па зар (ready to wear), ко лек ци ја за про
летле то 2017, ко ја со др жи 29 модели 
 кре а ции што се уни кат ни и не ма да 
би дат мул тип ли ци ра ни.

� ва ши те до се гаш ни ко лек ции изо-
би лу ва ат со женс тве ни фу ста ни. Да-
ли но ва та ко лек ци ја ќе би де не што 
по раз лич на?
Ми ХАЈ лов СКА:Кла сич ни те женс
тве ни фу ста ни се дел од ко мер ци
јал ни те ко лек ции кои се изра бо ту
ва ат по сто ја но за ре дов на про даж ба 
во ател је то. Во из ми на ти те го ди ни 
пра вам и по себ ни ди зај нер ски ко
лек ции кои се по а ван гард ни и мно гу 
поб ли ски до мо е то лич но чув ство 
за мо да и ди зајн и на мое огром но 
за до волс тво се од лич но при фа те
ни од мо и те кли ен ти. Ко лек ци ја та 

„Мо ја Афри ка“ (Out of Africa) со др жи 
кре а ции со наг ла се ни ге о ме три ски 
и ар хи те ктон ски фор ми, со изра зен 
во лу мен. Си лу е та та е женс тве на, но 
раз и гра на со аси ме трич ни фор ми, а 
си те пар чи ња има ат и мно гу ме тал ни 
де ло ви (коп чи ња) и го ле ми џе бо ви 
ка ра кте ри стич ни за са фа ристи лот 
 микс на неж но и на гру бо.

� ова е ва ше вто ро прет ста ву ва ње 
на Мо ден ви кенд Скоп је. Да ли сте 
за до вол на од со ра бо тка та?
Ми ХАЈ лов СКА: Ми на та та го ди на 
на Мод ни от ви кенд се прет ста вив со 
ко лек ци ја та „Sakura (In)Fusion“ ко ја 
бе ше за бе ле жа на од мод на та јав ност, 
но и од мо и те кли ен ти и бе ше про
да де на на бр гу по на ста нот. Мод ни от 
ви кенд е од лич на мож ност за си те ди
зај не ри да ја при ка жат сво ја та ра бо та 
на ед но по ви со ко ни во. Пуб ли ка та 
има мож ност да ги ви ди кре а ци и
те во ви стин ско свет ло по ра ди што 
при до би вка та е огром на. Единс тве
но што ме не ми пре чи е вре ме то на 
одр жу ва ње би деј ќи кај нас ни кој не 
изра бо ту ва ко лек ции за на ред на
та се зо на, ту ку за те ков на та  тоа е 
кон цеп тот „ви ди се га – ку пи се га“ 
(see  now, buy – now). Се зо на та во 
вре ме то на одр жу ва ње на на ста нот 
е ве ќе поч на та (осо бе но за есен ски от 
Мо ден ви кенд), што оста ва по мал ку 
вре ме на кре а то ри те за про даж ба и 
на рач ки на ко лек ци ја та. За тоа мис
лам де ка на ста нот би мо жел да се 
по ме сти ба рем еден ме сец по ра но.

� Кол ку вре ме по стои мар ка та „ал-
шар“? Да ли се раз ви ва она ка ка ко 
што за мис лу ва те?
Ми ХАЈ лов СКА: Про е ктот „Ал шар“ 
поч на да функ ци о ни ра пред де вет го
ди ни со скро мен кре дит и еден вра бо
тен. Гор да сум што де нес сме тим од 
шест про фе си о нал ци, има ме по се бен 
ра бо тен и по се бен про да жен про сто ри, 
ус пе ав ме да ја из диг не ме ра бо та та на 
мно гу по ви со ко ни во во си те сег мен ти 
на ра бо те ње. Ко ри сти ме ква ли тет ни 
ма те ри ја ли, има ме бес пре кор на изра
бо тка и, нај важ но од сѐ, мно гу ре дов ни 
кли ен ти, од „обич ни“ де вој ки до же ни 
од јав ни от и по ли тич ки от жи вот. Ги 
при до бив ме ку пу ва чи те со ква ли
тет ни и уни кат ни пар чи ња и ре чи си 
ни ко гаш не ги по вто ру ва ме на ши те 
кре а ции, кои, и по крај сѐ, има ат мно гу 
при стап ни це ни. На не дел но ни во во 
ател је то при стиг ну ва ат по де се ти на 
но ви пар чи ња, што, се ка ко, е мно гу 
ис цр пу вач ки про цес на ра бо та, осо бе
но во кре а тив на смис ла, но сѐ е мож но 
ко га се ра бо ти со огром на љу бов.

� По ре ви ја та на Мо ден ви кенд, што 
под го тву ва те но во?
Ми ХАЈ лов СКА: По ре ви ја та, ко лек
ци ја та вед наш ќе би де до стап на за 
про даж ба. По тоа сле ду ва ед на по от
пу ште на лет на ко лек ци ја, ед но лет но 
осве жу ва ње и ре но ви ра ње на ател је то, 
па есен ска ко лек ци ја... След на та го ди
на имам и два ју би ле ја, 10 го ди ни од 
по сто е ње то на „ал шар“ и 20 го ди ни од 
мо ја та пр ва ре ви ја на ФЛУ. �
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Пишува |  Не ве на По пов ска

КУЛТУРАМи о ДРАГ Ко СТиќ  зА ЈУ Би леЈ но То из ДА ние нА ин ТеР нА ци о нАл ни оТ Те А ТАР СКи фе СТи вАл

Ве ру вам де ка и по де сет те го ди ни фе сти ва лот „ли ца без 
ма ски“, кој по ле ка, но си гур но ста ну ва пре поз нат ли во име, 
осо бе но кај пом ла да та пуб ли ка и те а тар ски те ра бот ни ци, ќе 
се раз ви ва во на со ка на про мо ви ра ње ин вен тив ност и ори ги
нал ност во те а тар ска та про дук ци ја, ве ли ми о драг ко стиќ

�  на по че то кот сме на уште 
ед но из да ние на ин тер на ци-
о нал ни от те а тар ски фе сти вал 
„ли ца без ма ски“, и тоа ју би леј-
но.  од оваа ди стан ца, ка ков е 
ва ши от впе ча ток во оп што за 
до се гаш ни те из да ни ја? за до-
вол ни ли сте од по стиг на то то?
Ко СТиќ: Се ка ко де ка сме за до
вол ни и ова е, мо же би, са мо од
ли чен по че ток за да се раз ви ва 
на ша та глав на ми си ја со Ин тер
на ци о нал ни от те а тар ски фе сти
вал „Ли ца без ма ски“, а тоа е да се 
по диг не све ста за зна че ње то на 
не за вис на та те а тар ска про дук
ци ја во на ша та зем ја. Од го ди
на во го ди на фе сти ва лот „Ли ца 
без ма ски“ се раз ви ва ше во таа 
смис ла и не скром но е ако ка жам 
де ка на ви сти на сме среќ ни што 
по крај не за вис ни от „Те а тар 007“, 
кој во ед но е и ор га ни за тор на 
фе сти ва лот, се по ја ву ва ат и уште 
го лем број не за вис ни те а три во 
на ша та зем ја, кои не гу ва ат ал
тер на тив на и екс пе ри мен тал на 
есте ти ка во сво и те де ла. Се ка
ко де ка за до волс тво то е го ле мо 
ако се има ат пред вид и мно гу
број ни те раз ме ни на искус тва. 
Прет ста ви те што во из ми на ти те 
го ди ни го сту ва ле на на ши от фе
сти вал со се бе но се ле све жи на 
во идеј но то про мис лу ва ње на 
те а та рот, естет ска и со др жин ска 
раз лич ност, ко ја во го ле ма ме ра 
се при ме ну ва и во ма ке дон ски те 
не за вис ни те а тар ски ин сти ту
ции. Ве ру вам де ка и по де сет те 
го ди ни фе сти ва лот „Ли ца без 
ма ски“, кој по ле ка но си гур но 
ста ну ва пре поз нат ли во име, 
осо бе но кај пом ла да та пуб ли ка 
и те а тар ски те ра бот ни ци, ќе се 
раз ви ва во на со ка на про мо ви
ра ње ин вен тив ност и ори ги нал
ност во те а тар ска та про дук ци ја.

� што но си де сет то то, ју би-
леј но из да ние на фе сти ва лот 
„ли ца без ма ски“. има ли не-
ка кви из не на ду ва ња...?
Ко СТиќ: Го ди на ва во чест на 
ју би ле јот ре шив ме да соз да де
ме про гра ма што те мат ски ко
рес пон ди ра со, за жал, су ро ва та 
ре ал ност што ја жи вее чо ве кот, 
ге не рал но. Прет ста ви те што се 
дел од офи ци јал на та нат пре ва
ру вач ка про гра ма, по мал ку или 
по ве ќе се по ли тич ки ан га жи ра
ни, са ти рич ни и иро нич ни во 
про мис лу ва ње то на те ма та за 
конс пи ра ци и те и за игри те на 
„моќ ни ци те“ што ги пра ват за 
кон тро ла на ма са та на род. За 
прв пат на на ши от фе сти вал го
ди на ва ќе го сту ва „Кен дра мул
ти ме ди ја“ од Ко со во, кои до а ѓа ат 
со ед на од сво и те пос лед ни про
дук ции „Прет ста ва за че ти ри 
акте ри, не кол ку сви њи...“ ра
бо те на по текст на истак
на ти от Је тон Не зи рај, а 
во ре жи ја на Блер та 
Не зи рај, ко ја во из
ми на та та го ди на 
ги освои сим па

� Се ко ја го ди на бе ше за бе ле-
жи тел но при сус тво то на го сти 
од странс тво: Ср би ја, Гр ци ја, 
Ру си ја, Ро ма ни ја, ита ли ја.., кои 
на ста пи ја на по ве ќе сце ни во 
Скоп је. и го ди на ва има го сти 
од странс тво. Те шко ли е да се 
из ме на џи ра се то тоа?
Ко СТиќ: Се ко гаш е пре диз вик 
да се ме на џи ра фе сти вал ка ко 
што е „Ли ца без ма ски“. Ка ко ор
га ни за ци ја се тру ди ме од го ди на 
во го ди на да ја „из не на ду ва ме“ 
пуб ли ка та со те а тар ски про дук
ции што зна чат мно гу во све тот 
на не за вис но то те а тар ско тво
реш тво. Ма ке дон ска та пуб ли ка 
во из ми на ти те го ди ни има ше 
чест да ви ди раз лич ни прет ста
ви со но ва есте ти ка и со др жи ни, 
иа ко че сто би ло, на ви сти на, те
шко да се до не сат на фе сти ва лот. 
Дел од го сту вач ки те те а три, кои, 
се ка ко, тво рат не за вис но, че сто 
се слу чу ва во пос ле ден мо мент 
да на и дат на фи нан си ски преч
ки, кои се при чи на за нив но то 
отка жу ва ње, но со ра бо тка та со 
нив про дол жи ла за на ред ни те 
го ди ни. Уба во е чув ство то ко га 
ка ко до ма ќи ни на го ле ма број
ка учес ни ци ќе се обез бе дат не
пре че ни ус ло ви за нив но пре
зен ти ра ње. На ши от фе сти вал 
е, мо же би, единс тве ни от што 
на си те го сту вач ки те а три им 
овоз мо жу ва петд не вен пре стој 
во Скоп је и во тие пет де на си
те го сти се за ед но, учес тву ва ат 
на ме ѓу себ ни те ра бо тил ни ци, 
раз ме ну ва ат искус тва, се здо
би ва ат со но ви при ја телс тва, а 
има ло и при ме ри ка де што се 
ос тва ру ва ат и но ви ме ѓу себ ни 
ко про дук ции и друг вид со ра
бо тка ме ѓу те а три те. По крај 
ме ѓу себ но то нат пре ва ру ва ње 
и „бор ба та“ за ед на од три те на

гра ди, се ко гаш на фе сти ва лот 
во из ми на ти те де сет го ди ни се 
ра ѓа ле и но ви идеи за но ви про
е кти и те а тар ски ми сии, кои до 
ден де нес функ ци о ни ра ат. Ме на
џи ра ње то на се то тоа не е лес но, 
но е до вол но про во ка тив но ако 
зна е ме де ка крај на та цел и ми си
ја има оп штес тве на од го вор ност 
и зна че ње.

� фе сти ва лот е на ме нет за 
про фе си о нал на не за вис на те-
а тар ска про дук ци ја, чиј што 
ин те рес е ал тер на тив ни от и 
екс пе ри мен та лен те а тар ски 
израз. Ка ков е при е мот на 
прет ста ви те кај пуб ли ка та? 
Ко СТиќ: Од го ди на во го ди на 
број ка та на по се ти те ли на прет
ста ви те што се од офи ци јал на та 
нат пре ва ру вач ка про гра ма на 
„Ли ца без ма ски“ е сѐ по го ле
ма. Го лем број мла ди те а тар ски 
ра бот ни ци што би ле дел од фе
сти ва лот во сво ја та ра бо та ве ќе 
при ме ну ва ат тех ни ки и ме то ди 
што би ле по ка жа ни ка ко но ви
тет во дел од прет ста ви те што 
го сту ва ле на „Ли ца без ма ски“. 
Тоа што го пра ви фе сти ва лот 
по се бен во из ми на ти те 10 го
ди ни се и ра бо тил ни ци те што 
ги во дат ре жи се ри те на го сту
вач ки те те а три, та ка што го лем 
број на ши те а тар ски ра бот ни ци 
што ги по се ту ва ле здо би ле но
ви искус тва во ме то до ло ги ја та 
на ра бо та на прет ста ви. Ток му 
таа цел: раз ме на та на искус тва ја 
по стиг нав ме во из ми на ти те 10 
го ди ни и ве ру вам де ка со уште 
по за си ле но тем по ќе про дол жи 
и во ид ни на. На ша та ми си ја да ѝ 
по ну ди ме на ма ке дон ска та пуб
ли ка по и на кви прет ста ви, кои не 
мо жат да се ви дат се којд нев но 
во на ша та зем ја, ја ис пол ну ва ме 
дос лед но. Од го ди на во го ди на 
се чув ству ва раз во јот на фе сти
ва лот и фа ктот де ка пуб ли ка
та го пре поз на ва име то што го 
соз да ва ме со „Ли ца без ма ски“. 
Уба во е чув ство то ко га „рас те те 
ед но де те“, а за се то тоа до би ва те 
по врат на ре ак ци ја од пуб ли ка
та, што, впро чем, е по твр да за 
ус пеш но ста на фе сти ва лот.

Се ко гаш е пре диз вик да се ме на џи ра фе сти вал ка ко што е „Ли ца без ма ски“
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Пишува |  Сотир Костов 

Џони би гуд засекогаш

ти и те на мно гу број ни фе сти
ва ли во Евро па. Оваа прет ста ва 
што жа нров ски е опре де ле на ка
ко по ли тич ка са ти ра, збо ру ва за 
акту ел но то пра ша ње: што по на
та му по из ле гу ва ње то на Ве ли ка 
Бри та ни ја од ЕУ. На иро ни чен и 
сар ка сти чен на чин е прет ста ве
на европ ска та би ро кра ти зи ра
ност во ко ја обич ни от чо век е са
мо обич на број ка и си сте мот низ 
кој по ми ну ва е сли чен на ка фка
ни јан ски от си стем на жи ве е ње. 
Та кво то „по ли тич ко“ ан га жи ра
ње на прет ста ви те е вид ли во и 
во „Фар ма та“ ра бо те на спо ред Џ. 
Ор вел на ита ли јан ски от те а тар 
„Со фи ја Амен до ле ја“, кој во 2014 
го ди на бе ше по бед ник на ИТФ 
„Ли ца без ма ски“. На про гра ма та 
се и уни кат ни те прет ста ви „Но
ќта на ог нот“, ра бо те на спо ред 
Е. Е. Шмит, во ре жи ја на Ма ри на 
Дрен, од „32. Фи зич ки те а тар“ од 
Ру си ја и иск лу чи тел но ква ли
тет на та „Сѐ на ма са та“, ра бо те на 
спо ред де ла на Чарлс Бу ков ски, 
а во ре жи ја на Ана Ба те ва, на го
сти те од Бу га ри ја. Во рам ки те 
на нат пре ва ру вач ка та про гра ма 
има ме и до ку мен тар ни те а тар

ски прет ста ви од ма ке дон ска
та не за вис на про дук ци ја ка ко 
што се: „Да ми го поз дра виш и 
ба циш“, во ре жи ја на Бил ја на 
Ра ди но ска, а во из вед ба на те
а та рот „Атро пи ја“, кој во из ми
на та та го ди на прив ле че го ле
мо вни ма ние кај ма ке дон ска та 
пуб ли ка, „Скр ше на та стом на“, 
во ре жи ја на Со фи ја Ри стев ска 
и ед на хитко ме ди ја „Пр во ќе 
ме зе меш, а пос ле ќе ме...“ на 
те а та рот „Крик“, а во ре жи ја на 
Ѓор ѓи Ри зе ски. 

Искре но ве ру вам де ка про гра
ма та што го ди на ва ја соз да дов
ме и е во зна кот на ју би ле јот 
е ква ли тет на и прив леч на за 
пуб ли ка та, не са мо од те мат
скосо др жин ски ас пект, ту ку и 
ка ко ви зу ел ни прет ста ви, кои 
ќе се па ме тат. Исто та ка, ве
ру вам де ка жи рико ми си ја та 
го ди на ва ќе има, на ви сти на, те
шка за да ча да ги до де ли три те 
на гра ди: Грандпри за нај до бра 
прет ста ва во це ли на, на гра да та 
за нај до бра ре жи ја и на гра да та 
за нај до бро актер ско ос тва ру
ва ње на фе сти ва лот. �

Чак Бери е архитектот што ги 
постави темелите на еден од 
најпопуларните музички жа

нрови  рокенролот. Тој уште во 
1955 година свирел ритам, блуз и 
кантримузика заедно со пијанистот 
Џони Џонсон. Метафорично кажано, 
тој е таткото од чијшто ритам, блуз, 
свинг и кантримузика беше зачнато 
бебето што го крстија рокенрол. Чар
лс Едвард Андерсон, попознат како 
Чак Бери, роден е во 1926 година во 
Сент Луис, Мисури, од мајка Марта и 
од татко Хенри. Растел во дел од гра
дот каде што живееле исклучително 
Афроамериканци, припадници на 
средната и на сиромашната класа. 
Средината во која се родил и растел 
била толку сегрегирана што тој дури 
во својата трета година првпат видел 
белец. Во младоста, прво се интере
сирал за столарството (занаетот на 
неговиот татко) и за фотографијата 
(неговиот чичко бил професионален 
фотограф). Љубовта кон музиката ја 
наследил од својот татко, кој мно
гу рано го однел во црква да пее во 
хорот, а во средно училиште веќе 
почнал да учи свирење на џезгитара. 
За него во музиката сѐ почнало во 
раните 50ти години од 20 век во 
„Космополитен Клуб“, во Сент Луис, 
кога настапувајќи забележал нешто 
многу интересно: штом во својот во
обичаен репертоар од хитовите на 
Нет Кинг Кол и на Моди Вотерс ќе 
додал и неколку кантрипесни, не 
само што црните посетители вед
наш почнувале лудо да играат туку 
и бројот на белите танчари на поди
умот се зголемувал. Секогаш пазарно 
ориентираниот Чак Бери насетил 
дека тоа е рецепт за успех, па така со 
голема инспирација и креативност 
ги споил елементите на кантри, блуз 
и на поп со неговите сопствени ги
тарски рифови, со играчките ритми 
и интересни стихови, со што создал 
нов музички израз со кој се обратил 

„неговите текстови 
блескаа над сите други 

и го претставуваа 
американскиот сон во 

една друга светлина. 
- Ти беше извонреден и 
твојата музика секогаш 

ќе биде во нас“.
Мик Џегер
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на сите, а особено на новата, штоту
ку стасана публика – тинејџерите. 
Така, со виртуозна свирка, енергичен 
сценски настап и со многу танчарски 
чекори го привлекол вниманието на 
публиката. Како на црните, така и 
на белите љубители на музиката, но 
и на големите музичари каков што 
бил блузерот Моди Вотерс, чиишто 
композиции ги изведувал на поче
токот на својата музичка кариера. 
Чак Бери во таков стил ја создал и 
нумерата „Maybellene“, која, според 
многу познавачи на музиката, е прв 
рокенролхит продаден во повеќе 
од еден милион примероци. Откако 
публиката го прифатила и засака
ла, тој почнал неуморно да снима 
музика и да создава хит по хит, да 
свири во живо во концертните сали 
во Алабама, Тексас и во Мисисипи. 
Вообичаено, на неговите концерти 
тинејџерите танцувале, скокале, 
врескале и лудо се забавувале. 

Автор е на познатите, назаборав
ни, неповторливи и вонвремен
ски рокенролнумери „Maybellene“, 
„Roll Over Beethoven“, „Rock And Roll 
Music“, „Johnny B. Goode“ и „Carol“, кои 
сите се искачија на топ 10 листата 
на хитови во САД и станаа најголе
ми рокенролхитови и евергрини. 
Нивни основни карактеристики се 
интересните игри на зборови, на
електризираните гитарски рифови и 
идентификацијата со тинејџерските 
желби, барања, грижи и проблеми. 
Како тој го создаде рокенролот? Мо
жеби најсоодветен одговор е со крај
но едноставно забрзување блузме
лодии и ритми и текстови интересни 
за тинејџерите  љубов, забава, брзи 
автомобили и слично. Секако, тој е и 
магичен играч на лирските стихови, 
господар на гитарските рифови и вте
мелувач на моделот на матрица за сѐ 
што подоцна се појави во рокенролот. 

Рокенролпионер, но и ненадминат 
рокенролгенијалец. Беше голем ро
кенролтеоретичар, концептуален 
музички гениј, инвентивен компо
зитор, кој најдобро знаеше што им е 
потребно за забава на тинејџерите. 
Без неговите заразни рифови све
тот ќе ги немаше, на начинот на кој 
ги има „Битлс“, „Ролингстоунс“, Боб 
Дилан, а ние, на нашите простори, 
„Бјело дугме“, „Азра“, „Рибља чорба“ 
и многу други роксостави. 

Културата, реалноста и историјата на 
САД не се исти по Касиус Клеј (Моха
мед Али), Мартин Лутер Кинг, Мајк 
Џордан, Опра Винфри, Мајкл Џексон 
и Барак Обама. Но.... во оваа низа на 
надарени поединци со афроамери
канско потекло, Чак Бери е случај 
од посебен тип бидејќи потекнува 
од југот и се појавува во времето на 
суровата расна сегрегација. Неговиот 
музички триумф се рефлектира во 
вистината дека нехуманата реалност 
на своето растење ја претопуваше во 
поучни и полезни приказни за слобо
дата и за радоста на животот. Вреди 
за миг да застанеме и да размислиме 
што тој, навистина, ни значи. Освен 
што ја измислил рокенролгитарата, 
го постави новиот модел на комби
нацијата текстописец / изведувач, 
модел што ќе направи револуција 
во музиката, и беше бунтовник кога 
Мик Џегер и Кит Ричардс носеа куси 
панталони, мислам дека секој роке
нролмузичар му должи сериозна 
благодарност. Но, истовремено и 
секој модерен блуз, џез, фанк, хип
хоп и рапуметник. Фактот дека во 
Куќата на славните во рокенролот во 
1986 година е примен како прв нејзин 
почесен член, ни потврдува дека тој 
е автентичното срце на рокенролот, 
музичката сила за сите времиња и 
повеќе од сопственик на епитетите 
гениј и легенда на музиката. Не ста
нува збор само за генијален гитарист, 
добар пејач и извонреден забавувач, 
туку, што е еднакво важно, се работи 
и за брилијантен текстописец, голем 
инспиратор и лик каков што се раѓа 
еднаш во епохата. Како творец на 
музиката, која во исто време беше и 
егзотична и нормална, нѐ научи да не 
се плашиме од новото, непознатото и 

прогресивното. Со своето творештво 
ги допре највисоките височини и ги 
оствари најслатките сништа на ро
кенролмузиката, па се дрзна преку 
музика директно да им се обрати 
на Бетовен и на Чајковски, длабоко 
убеден во себе дека еден ден и тој ќе 
влезе во редот на таквите бесмртни
ци. Многумина велат дека рокенро
лот, тоа се... Чак Бери и Елвис Присли 
заедно. Никој не знае што би било 
со популарната музика во втората 
половина на 20 век доколку Чак Бери 
се родеше како белец, а Елвис Присли 
како црнец, вели стариот рокер Пеца 
Поповиќ? Со каков ракопис, во тој 
случај, би се пишувала историјата 
на рокенролот?  Елвис, навистина, 
е кралот на рокенролкралството, 
ама Чак Бери е и татко, но и кум на 
истиот тој рокенрол. А и обајцата, 
најголеми хитмејкери. Белиот Елвис 
пеејќи црна музика стана сензација 
за сите времиња. Црниот Бери, смис
лувајќи нов звук, засекогаш ги спо
будали белите тинејџери, го освои 
terra incognita просторот и таму ги 
постави темелите на чудото наречено 
рокенрол. Елвис беше супериорен 
глас, а Чак создавач на новото чудо. 
Елвис ги поставуваше законите и 
рекордите на рокенролбизнисот, а 
Чак беше алхемичар на магичниот 
котел во кој кантрито, блузот, џезот, 
госпелот и свингот се претворија во 
најблагородната форма на рокенрол.

Чак Бери важи за највлијателен ав
тор на рокенролот на сите времиња. 
Прогласен е за првиот поет на роке
нрол музиката. Неговите познати хи
тови „Sweet Little Sixteen“, „Memphis, 
Tennessee“, „Nadine“, „No Particular 
Place to go“, „You Never Can Tell“, за
едно со тие веќе напред споменати, 
со леснина влегуваа во колективното 
уво и се претвораа во златни стан
дарди на рокенролмузиката, кои 
никогаш не застаруваат и со исто 
уживање се слушаат и изведуваат 
и денес како и во времето кога и се 
создадени. Кој сака да слуша убав и 
изворен рокенрол, мејд бај Чак Бери, 
неизоставно мора да ги ислуша ал
бумите „One Dozen Berrys“ (1958), 
„Chusk Berry Is On Top“ (1959), како 
и концертниот албум, кој воедно е и 
филм „Haill! Haill! RocknRoll“ (1987), 
на кој како гости се појавуваат Кит 
Ричард, Ерик Клептон, Роберт Кеј и 
многу други. На овој Шекспир на ро
кенрол музиката капа му симнуваа 
сите вклучувајќи ги „Бич бојс“, Боб 
Дилан, Брус Спрингстин, „Ролингс

тоунс“ и многу други. Во таа смисла, 
најголемото признание за него го из
рече Џон Ленон велејќи дека доколку 
мораме на рокенролот да му дадеме 
некое друго име, тоа може да биде 
само името Чак Бери. Не помалку зна
чајно е и признанието од Тед Нуџебд, 
кој своевремено изјавил дека кој не 
знае да ги отсвири сите „цаки“ на Чак 
Бери, тој за себе не може да каже дека 
знае да свири рокенрол.

Остана препознатлив по шпагата, која 
ја правеше за време на своите настапи 
на музичките концерти и по неговото 
надалеку познато „патка  одење и 
потскокнување“ со гитарата на која 
свири, стил што денес го имитираат 
многу познати музичари и гитари
сти. Во 1984 година ја доби наградата 
„Греми“ за животно дело, а во неговата 
деветта деценија од животот и награ
дата Полар, која ја доделува Шведска
та кралска музичка академија, која 
музичарите ја нарекуваат и Нобелова 
награда за музика. Во 2012 година 
здружението ПЕН од Нова Англија му 
го додели највисокото признание за 
текстовите на неговите песни што 
имаат извонредна книжевна вред
ност. Во таа пригода таква иста на
града доби и познатиот кантавтор 
Леонард Коен, кој за Чак Бери изјави 
„Сите ние останати сме само фусно
ти на името Чак Бери“. Списанието 
„Тајм“ го стави на својата листа со 100 
најдобри гитаристи на сите времиња, 
додека, пак, списанието „Ролинг сто

ун“, го рангираше на петтото место 
на топлистата на „Бесмртници“ – 100 
најголеми уметници на сите времиња. 
Бидејќи неговите хитови се неделив 
дел од културниот идентитет на чо
вештвото, композицијата „Johnny B. 
Goode“ е ставена на Златната плоча 
што „Vojager“ 1977 година ја однесе во 
вселената, заедно со музиката на Бах, 
Моцарт и на Стравински, индиската 
раге и бугарските народни песни. Исто 
така, неговите хитови се и музика за 
филмските блокбастери „Враќање во 
иднината“ и „Петпаречки приказни“. 
Освен музиката, имаше и друга страст 
– автомобилите, и тоа исклучително 
од марката „кадилак“, кои ги имаше на 
десетици во својот возен парк. Еден 
од нив, црвениот „кадилак елдорадо“ 
и неговата гитара „Гипсон“, нарече
на „Maybellene“, денес се изложени 
во престижниот Национален музеј на 
африканскоамериканската историја 
и култура „Смитсонијан“, Вашингтон. 
Познато е дека легендарниот роке
нролер имаше проблеми и со законот, 
па така четири пати во својот живот 
одлежуваше казна затвор. Тоа не го 
спречи да создава музика и да свири 
сѐ до својата 90. година од животот. 
Тој во октомври 2016 година го наја
ви својот најнов албум, едноставно 
наречен „Chuck“, посветен на негова
та сопруга Темета Теди Бери, која му 
роди четири деца. Инаку, со неа тој 
беше во брак цели 68 години, сѐ до 
својата смрт на 18 март 2017 година. 
Најверојатно затоа, писателот Стивен 
Кинг, по повод смртта на Чак Бери 
ќе изјави: „Почина Чак Бери. Тоа ми 
го скрши срцето, но 90 години не се 
толку лоши за рокенрол. Џони би гуд 
засекогаш’’. И навистина е така – Џони 
би гуд засекогаш. �

 „Да живее Чак Бери! 
никој од нас немаше да 

биде тука без него“.
Лени Кравиц

 „најголемиот гитарист 
и рокенрол-музичар што 
живеел некогаш“.
Брус Спрингстин

 „Почивај во мир. и мир и 
љубов. Чак Бери, мистер 
рокенрол“.
Ринго Стар

 „згасна една од моите 
најголеми светлини“.
Кит Ричард
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Од кри за та во  
поп-му зи ка та го  
соз да дов ме но ви от  
ет но поп-пра вец

Пишува |  Марина Костовска

СЦЕНА

„Се дум де на, се дум но ќи“ ќе би де 
пр ва та пес на со ко ја „Тај фа та“ ќе ѝ се 
прет ста ви на пуб ли ка та во но ви от со
став, се га за си лен со пе ја чот Ди ми тар 
Ан до нов ски. Гру па та, ко ја не кол ку па
ти има ше про ме на во сво јот со став, 
се га си гур но че ко ри кон вр вот. 

За да се дој де до ви стин ска та ком би
на ци ја, по не ко гаш се по треб ни про
ме ни за ви стин ски ус пех, сме та ат 
Але ксан дар Трен чов ски, Вла ди мир 
Бо ге ски и Жи вко Чир то ски, мом чи
ња та од гру па та.

� Со ра бо тка та те че по до бро и од тоа 
што оче ку вав ме. на пра вив го лем 
че кор, кој сме там де ка бе ше ис-
пра вен за тоа што гру па та „Тај фа та 
и Ди ми тар“ до пр ва ќе ја осво ју ва 
пуб ли ка та од си те ге не ра ции, ќе 
ин ве сти ра мал ку по се ри оз но во 
ка ри е ра та и ќе по ну ди не што но во 
на ма ке дон ска та естра да  ве ли Ди
ми тар Ан до нов ски.

За чле но ви те на гру па та, пак, спо јот 
на „Тај фа та“ со лич ност ка ко Ди ми тар 
прет ста ву ва ви стин ско за до волс тво 
и чест би деј ќи тој е ви стин ски про
фе си о на лец во ра бо та та и, пред сѐ, 
го лем чо век.

� Се ка ко де ка е по раз лич но би деј ќи 
гру па та прет ста ву ва ед на це ли на 
од по ве ќе умет ни ци. Си те чле но ви 
функ ци о ни ра ат и при до не су ва ат 
по дед на кво во сво е то му зич ко се-
мејс тво, т.н. бенд. на јус пеш ни гру-
пи се тие што це лат кон ед но исто, 
не при страс но и без су е та се по све-
ту ва ат на ра бо та та и му зи ка та ја 
сфа ти ле ка ко сопс твен биз нис на 
кој мо ра да си по све тен ма кси мал но. 
Та кво му зич ко се мејс тво се „Тај фа та 
и Ди ми тар” – ве ли Ан до нов ски.

Спо ред не го, да би деш дел од гру па 
има по ве ќе пред но сти. 

� нај пр во би го изд во ил тоа што об-
вр ски те се по де ле ни по дед на кво 
на чле но ви те, по сто ја но има на до-

пол ну ва ње на идеи, под др шка... До-
де ка ка ко ма на го сме там тоа што 
од лу ки те во гру па та мо ра да би дат 
до не се ни ед ног лас но, при што че сто 
се слу чу ва да дој де до раз лич ни ста-
во ви, па ба ра ње ком про ми си. До де-
ка ка ко сам из ве ду вач од лу ки те се 
до не су ва ат по лес но на сво ја сме тка 
– ве ли тој.

Пред гру па та е те шка за да ча. „Тај
фа та“ во ве ду ва нов му зич ки пра вец, 
ет но поп, за кој се си гур ни де ка ќе 
до пре до пуб ли ка та.

� Со на ше то дол го го диш но искус-
тво ка ко про фе си о нал ни му зи ча-
ри, на ши те мно гу број ни про е кти и 
жел ба та за истра жу ва ње и за ком-
би ни ра ње му зич ки прав ци ус пе ав-
ме да во ве де ме еден нов пра вец во 
му зи ка та, кој го на ре ков ме „ста ро-
град ски ро ке нрол”. Пре ку на ши от 
пос ле ден про ект, ал бу мот „еден пат 
за еден жи вот“, ус пе ав ме на пуб ли-
ка та да ѝ го до ло ви ме тој на ви сти на 
не жен, ро ман ти чен, но, се пак, мо де-
рен ме лос. Се га со про ши ру ва ње то 
на „Тај фа та“ со Ди ми тар, кој ве ќе 
дол ги го ди ни е во вр вот на поп-му-
зи ка та, не сом не но е де ка ќе ус пе-
е ме со на ши от нов про ект на што 
по ме лоз ву чен на чин да ги спо и ме 
сти ло ви те во еден за ед нич ки ет но-
поп  ве лат од гру па та.

 Мо и те сингл хи то ви се до бро поз-
на ти во ка те го ри ја та на за бав на та 
му зи ка. но, со ог лед на мо е то искус-
тво сме там де ка поп-му зи ка та не е 
до хо дов на, а тру дот и средс тва та 
вло же ни во неа не се исп лат ли-
ви. По ра ди кри за та што ја до жи-
ву ва поп-му зи ка та, се од лу чив ме 
да се по све ти ме и да се оби де ме 
да на пра ви ме ком би на ци ја на два 
му зич ки прав ци - ет но и поп – не-
што што се на де вам де ка ќе прив-
ле че вни ма ние кај пуб ли ка та. Таа 

за да ча им ја до ве рив ме на мо и те 
дол го го диш ни со ра бот ни ци и дра-
ги при ја те ли ла зар и Маг да ле на 
цве тко ски, кои од лич но ја изра-
бо ту ва ат, а на ско ро ќе чу е те и ка ко 
зву чи – ве ли Ан до нов ски.

За нив на та пр ва за ед нич ка пес на не
о дам на се сни ма ше и ви де ос пот. Во 
спо тот, по крај чле но ви те на гру па та, 
се по ја ву ва и уба ва та охри ѓан ка Ти
ја на Зул фи, а ре жи сер ска та пал ка ѝ 
при пад на на „Ве ста про дук ци ја“. Про
мо ци ја та на ви де ос по тот е за ка жа на 
за не кол ку де на, а до то гаш пес на та 
ќе мо же да ја слуш не те на по ве ќе то 
ра ди о ста ни ци во зем ја ва.

Гру па та во на ред ни от пер и од ја че ка 
мно гу ра бо та. 

�  Мно гу број ни те на ста пи во на ша та 
зем ја и над вор од неа и по зи тив на та 
ре ак ци ја на пуб ли ка та нѐ мо ти ви-
раа да сни ми ме не кол ку ме ло дии, 
ме ѓу кои и пес на та „Се дум де на, се-
дум но ќи“, со ко ја го нај а ву ва ме но-
ви от ет но поп-про ект на „Тај фа та и 
Ди ми тар“ – ве лат од гру па та.

Тај фа  гру па лу ѓе или дру
жи на нај че сто мај сто ри, ѕи
да ри и сл., но мо же да би
дат и раз бој ни ци или дру ги 
слич ни бан ди– од Реч ник на 
ма ке дон ски от ја зик – том III

� е ова е му зич ка тај фа, 
дру жи на на му зич ки мај-
сто ри, бан да ко ја зас пи ва 
и се бу ди со му зи ка та – ве
лат чле но ви те на „Тај фа та“.

Со ог лед на мо е то искус тво, сме там де ка поп-му зи ка та не 
е до хо дов на, а тру дот и средс тва та вло же ни во неа не се 
баш исп лат ли ви. По ра ди кри за та што ја до жи ву ва поп-
му зи ка та, се од лу чив ме да се по све ти ме и да се оби де ме 
да на пра ви ме ком би на ци ја на два му зич ки прав ци - ет но 
и поп – не што што се на де ва ме де ка ќе прив ле че вни ма-
ние кај пуб ли ка та, ве ли Ди ми тар Ан до нов ски

Ка ко не кој што ве ќе на ста пу вал на евро ви зи ска та сце на, што мис лиш за 
ово го диш на та пес на? Има ли ре ал ни шан си Ма ке до ни ја?
� „евро ви зи ја“ е нај го ле ми от му зич ки хе пе нинг на кој сум имал мож-
ност да на ста пам и да ја до жи ве ам це ла та таа енер ги ја. Сме там де ка 
нај го ле ми от адут за ус пех е ло би ра ње то, а за тоа се по треб ни го ле ми 
фи нан сии. исто та ка, го ле ма уло га има и по ли ти ка та, а му зи ка та и пес-
на та, кои тре ба да би дат на пр во ме сто и пре суд ни за по бе да, за жал, 
во слу ча јот се не бит ни. Сме там де ка го ди на ва има ме пес на со мо де рен 
и свет ски звук и има ме од ли чен пе јач што ќе нѐ прет ста ви. на Ја на ѝ 
по са ку вам мно гу ус пех и се на де вам де ка на ста пот ќе ѝ до не се го лем 
ус пех во свет ски рам ки – сме та Ан до нов ски.

Ди ми тар за не го ва та нај важ на 
уло га – та тков ство то:
�  оваа уло га е мо ја та оми ле на 
иа ко е до ста се ри оз на, а знае 
да би де и по вре ме но те шка. 
не прос пи е ни те но ќи по ра-
ди пла че ње се за бо ра ва ат со 
са мо ед на нас ме вка од сво е-
то че до. на мо ја та со пру га ѝ 
по ма гам кол ку што мо жам 
би деј ќи по дол го вре ме сум 
отсу тен од до ма по ра ди на ла-
га ња та на мо ја та про фе си ја. 
Се ко гаш ко га сум на пат, тие 
ми не до сти га ат и ед вај че кам 
да за вр шат об вр ски те, да се 
вра там до ма и да го по ми нам 
се кој миг со нив. �

„ТАЈ фА ТА и Ди Ми ТАР“
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СТРАнци во МАКеДониЈА

Гералдине Т. Ампо е од Филипини, од градот Илиган, островот 
Минданао или, како што таа милува да каже, островот од каде што 
потекнува претседателот Дутерте. Љубовта била причината за оваа 
млада професорка по англиски јазик да ја напушти својата земја и 
да дојде да живее овде. Таа, покрај својата професија, се занимава 
и со продажба на накит преку интернет, така го запознала Никола, 
кој, покрај професионален соработник, ѝ станува пријател, а сега 
веќе и сопруг. Гералдине за Македонија вели дека е убава земја 
со богата историја, учи да зборува македонски јазик, а многу 
сака да ја истражува земјата. За македонскиот народ вели дека е 
гостопримлив, ведар и народ што, навистина, знае да помогне

Пишува | Кристина Николова Кузмановски

Моите пријатели знаат дека  
живеам во земјата на  
Александар Македонски

� Кога првпат дојдовте во Македо-
нија?
ГеРАлДине: Првпат во Македонија 
дојдов на 29 декември 2015 година. 
Бидејќи се вљубив во Македонец, па 
дојдов да ја посетам земјата во која 
тој живее. Љубовта ме донесе овде. 
Мажена сум за Никола Димовски со 
кого се запознав случајно, односно 
нѐ спои професионалниот живот. Јас 
се занимавам во продажба на накит 
преку интернет, Никола го прави ис
тото тоа овде, па се случи соработка, 
се запознавме и како што одминува
ше времето, тој дојде во Филипини и 
станавме блиски пријатели, за потоа 
тоа пријателство да прерасне во љу
бов. Се венчавме во мојата земја.  А 
јас решив да дојдам во Македонија и 
да бидам со него.

� Доаѓате од земја со поинкава тра-
диција и култура, беше ли тешко 

да се приспособите на начинот на 
живот овде?
ГеРАлДине: Македонија е убаво ме
сто за живеење, организирано е, но 
морам да споменам дека, во споредба 
со Филипини, навистина ми е тешко 
да се навикнам на времето. Има чети
ри годишни времиња, а кај нас има
ме само сончеви и дождливи денови. 
Секако, тука се и различностите во 
животните навики. Кај нас се станува 
многу разно, во споредба со овде, во 
шест и во седум часот наутро веќе се 
појадува, а овде првиот појадок е околу 
12 напладне. Затоа ми се случува да го 
разбудам Никола рано и да му кажам 
дека сум гладна (се смее). Да бидам 
искрена, во Македонија многу ми се до
паѓа историјата на земјата, културните 
знаменитости, но и тоа колку голема 
важност им се придава на семејните 
вредности. Тоа е многу значајно и во 
земјата од каде што доаѓам. Кај нас во 

Филипини е многу важна поддршка
та од мажот, односно мажот е тој што 
завршува голем дел од домашните 
обврски, чисти, пере, готви...

Од друга страна, ми беше необично 
што тука постојат многу обложувални
ци, па ти доаѓа помислата, зар  луѓето 
овде имаат толку многу пари? Кај нас 
ова не е случај.  

Сѐ уште се адаптирам на начинот на 
живот овде, учам и комуницирам со 
луѓето колку што можам повеќе.

� Кое е вашето мислење, знае ли 
Македонецот да подаде рака кога 
е потребна помош?
Луѓето во оваа земја се секогаш под
готвени да помогнат, дури и без да го 
побараш тоа од нив. Еднаш кога ше
тав низ маркет и разгледував наоколу, 
претпоставувам, луѓето помислиле 
дека ми е потребна помош и без раз
мислување дојдоа да ме прашаат дали 
ми треба нешто, дали ми е потребна 
помош за тоа што го барам, но, секако, 
одговорив не. Да признаам, бев многу 
пријатно изненадена.

� ви се допаѓа ли македонската 
кујна?
Со мојот сопруг и пријателите има
ме ден што го викаме време за бурек, 
јадам баничка, потоа многу го сакам 
македонското  тавчегравче, на при
мер, секој петок (се смее), тоа го научив 
дека е како дел од македонската тра
диција. Имам пријателка од Филипини 
овде, која е мажена за Македонец, и ми 
донесе домашно направен ајвар. 

� имате ли слободно време за да ја 
истражите Македонија?
ГеРАлДине: Не многу, но сум била 
во Македонски Брод, Прилеп, многу 
сакам да ја посетам Битола. Охрид е 
град на историјата, вреди да се види. 

Сум била и во Крива Паланка. Сакам 
да посетувам туристички места овде 
во Македонија. Сум била и на Кале, на 
Аквадуктот. Ги посетив и Матка, Водно.  
Многу ми се допаѓа Старата скопска 
чаршија, таму може да се види како 
некогаш се живеело и тоа е, навистина, 
одушевувачки за човек што доаѓа од 
друга земја. 

Морам да истакнам и дека Скопје е 
многу убав град, кога им кажував на 
моите пријатели дека ќе дојдам да жи

веам овде ја бараа Македонија на кар
та, но за да им олеснам им викав дека 
јас ќе живеам во земјата на Александар 
Македонски и тогаш сите знаеја за што 
зборувам, всушност дека одам во земја 
со богата историја.

� веќе сте македонска снаа, го учите 
ли македонскиот јазик?
ГеРАлДине: Почнав да го учам маке
донскиот јазик пред околу еден месец. 
Не е многу тежок јазик за да се разбе
ре. Оваа година ќе ја посветам на тоа, 
минатата ми беше година за адапти
рање. Јазикот најмногу го учам преку 
разговор со луѓе, учам и да пишувам.

� ви недостига ли родната земја?
ГеРАлДине: Да, понекогаш, ама не 
толку многу. Можеби ми недостига 
сонцето, топлата клима, секако фами
лијата, пријателите. Но ја имам под
дршката од сопругот, тој, навистина, 
го цени тоа што јас оставив дома сѐ 
и заедно дојдовме да живееме овде. 
Има разбирање дека јас сум таа што 
треба да се навикне на нив и на сосема 
поинаков начин на живот. За среќа, 
технологијата е денес многу напред, 
па мене ми е доволно во текот на денот 
да се слушнам со некој од моите и да 
бидам задоволна.  

� Кои се вашите планови, останувате 
ли да живеете овде?
ГеРАлДине: Македонија е мојот дом 
сега, во иднина не се знае што може 
да се случи, но засега плановите се да 
живееме и да работиме овде. �
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Сандали со ниски потпетици
Без разлика дали ги сакате или не, „китен сан
дали“ или сандали со мала тенка потпетица 
повторно се во мода. За напролет идеално би 
било да одберете модел со шпиц.

Влечки со шпиц
Многу од девојките се опседнати со овие „му
лес влечки со шпиц“, односно влечки со шпиц 
што имаат мали тенки потпетици. Многу се 
удобни и имаат моќ да го надградат и најед
ноставниот изглед.

Необични влечки
Рамните влечки минатата се
зона беа еден од најголемите 
трендови. Оваа пролет тие се 
надградени со интересни де
тали, како, на пример, крзно, 
пердуви и тоа во силни бои.

Бели чевли
Белите чевли се едни од главните трендови 
за 2017 година. Нивната предност е бојата 
поради која може да ги комбинирате со 
секаква облека.
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АТРАКТИВНОТРенД

Станува збор за привлечни и впечатливи 
чевли во кои, секако, ќе бидете забележани

Шест модели на сандали 
за оваа пролет

Во крајот на март и почетокот на април редовно се прават листи 
на сандали за пролет што ќе ја обележат сезоната. Станува збор 
за привлечни и впечатливи чевли со кои, секако, ќе бидете 

забележани. Важно е што сите тие се удобни и пријатни за носење.

Чевли со украсни детали
Студената зима што е зад нас нѐ натера да но
симе топли чевли, кои не се секогаш најубави, 
но се удобни и нѐ греат. Но, напролет може да 
се отпуштиме со модели украсени со кристали, 
машнички и со секогаш актуелното цвеќе.

Сандали со високи потпетици
За да се подготвите за потопло време, во својата колекција до
дајте сандали со високи потпетици, кои ќе бидат незаборавен 
дел од вашиот ноќен изглед. Пронајдете сандали што се шик, 
но во исто време и удобни.
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Тоа што ја прави анталија толку величествена е градот 
покрај прекрасните плажи, луксузни хотели што ви нудат 
сѐ што ќе посакате, но и историски знаменитости, кои ќе ја 
задоволат вашата желба да научите нешто ново

Уживајте во убавините на Анталија во пролет

Анталија е сместена во 
истоимениот залив на 
тиркизниот брег, над кој 

се издигнуваат планините Та
урус покриени со борова шума. 
Поради богатото историско на
следство и природните убавини, 
Анталија со право ја носи титу
лата – една од најпрестижните 
европски дестинации.

Анталија со години е еден од 
најпосетените турски градо
ви. Тоа е место каде што, освен 
странски туристи, летуваат и 
Турците.

Тоа што ја прави Анталија 
толку величествена е градот 
покрај прекрасните плажи, 
луксузни хотели што ви нудат 
сѐ што ќе посакате, но и исто
риски знаменитости, кои ќе 
ја задоволат вашата желба да 
научите нешто ново.

Името Анталија значи сјајна 
ѕвезда на Средоземното Море. 
На Анталија ѝ припаѓаат обла
стите Каш, Алања, Манавгат и 
Кемер. Градот Анталија, главен 
град на истоимената покраи
на, има 603.190 жители, но во 
лето, во текот на туристичката 

сезона, тој број се искачува на 
два милиона.

Градот го сочинуваат два дела: 
современиот, со широки буле
вари, трговски центри и со 
можности за добар ноќен жи
вот, и стариот дел од градот – 
Калеиџи, подигнат околу ста
рото пристаниште. Во овој дел 
има тесни улички, стари турски 
куќи, занаетчиски работилни
ци, кои не се само пример за 
архитектурата туку и за начи
нот на живеење. Во близина на 
градот, на плажата Лара се на
оѓаат хотелски комплекси, кои 
на туристите им овозможуваат 
уживање во морето, сонцето и 
во природните убавини на нај
чистиот дел на Средоземјето.

Кога ќе пристигнете важно е да 
знаете дека од аеродромот во 
Анталија може да се отиде до 
кој било дел на таканаречена
та Турска Ривиера, која ваквиот 
назив го добила поради природ
ните и историски убавини што 
ги поседува.

Областа Анталија има околу 300 
сончеви денови годишно, а во 

лето температурата е премногу 
висока. Просечната температура 
изнесува 28 степени.

Анталија сѐ уште чува траги од 
византиската, римската и од 
селџучката архитектура.

Иако има многу природни уба
вини, Анталија е најпозната по 

своите златни плажи. Плажите 
Клеопатра и Инцекум се наоѓаат 
во западниот дел од градот и се 
долги по два километра. Плажа
та Клеопатра е позната по ми
тот дека египетската кралица 
се капела на тоа место. Лара е 
вистински дел од рајот со своето 
тиркизно море, полни барови и 
ноќни клубови. 

Хотелите се совршени и за 
млади двојки и за друштвени 
и за семејни одмори. Анталија 
изобилува и со луксузни хо
телски ресорти од кои нема 
потреба да излегувате во те
кот на одморот бидејќи нудат 
буквално сѐ што ви е потреб
но: спортски центри, хемиско 
чистење, изнајмување автомо
бил, менувачници, лекарска 
помош итн.

Анталија има и многу богат 
ноќен живот. Има и места со 
жива музика, имате безброј 
можности. Овде ноќните клу
бови прават тематски забави, 
танцувачки перформанси и се 
отворени до раните утрински 
часови. Изборот е навистина 
голем – можете да избирате 
од помирни места каде што во 
пријатна атмосфера ќе го пиете 
својот пијалак, па до огромни 
дискотеки на отворено каде 

што можете да лудувате до ра
ните утрински часови.

Агенциски аранжман за ова 
убаво и несекојдневно дожи
вување за пет дена ќе ве чини 
околу 300 евра со авионски 
превоз. Во цената на аранжма
нот е вклучен авионски превоз: 
Скопје  Анталија  Скопје, пре
воз  хотел – аеродром – хотел.  
Четири ноќевања на база сѐ 
вклучено: појадок, ручек, ве
чера. Организиран полудневен 
разглед на Анталија со посета 
на водопадот Дуден, организа
ција на аранжманот и придруж
ник на патувањето. 

Не заборавајте дека имате и 
можност сами да си направи
те резервација преку интернет, 
ако во план ви е да потрошите 
помалку за пат и за сместување, 
а повеќе на разгледување, заба
ва и храна. �
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в е ли ка Бри та ни ја оди 
че кор на пред со во ве
ду ва ње то по ли ци ски 

дро но ви кои ќе им по мог нат 
на по ли ци ски те служ бе ни ци 
та ка што ќе им ну дат 24ча
сов на под др шка.

Овие дро но ви, ме ѓу дру го то, 
ќе се ко ри стат за ба ра ње и за 
иден ти фи ку ва ње ли ца што се 
при ја ве ни ка ко ис чез на ти, но 

Со сѐ по ши ро ко то 
ко ри сте ње на дро но 
ви те во го лем број 
по ли ња ка де што 
мо же да нај дат на ме
на, нај ве ро јат но са мо 
е пра ша ње на вре ме 
ко га овие ма ли ле тач
ки об је кти ќе ста нат 
дел од на ше то 
се којд не вие

нАУКА и ТеХнолоГиЈА

ПО ЛИ цИ СкИ ДРО НО вИ ќЕ ЛЕ та ат  
вО вЕ ЛИ ка БРИ та НИ ја

ква ли тет. Овие по год но сти во 
ком би на ци ја со нив на та мо
бил ност лес но мо же да се пре
на со чат во ко рис ни ала тки кои 
би би ле од огром на по мош на 
по ли ци ја та на се ка де во све тот.

Освен спо ме на ти те на ме ни, 
дро но ви те ве ќе се актив ни во 
ком па ни и те што ра бо тат со до
ста ва во пре не су ва ње то раз ни 
пра тки на кра тки и на по дол ги 
ре ла ции.

Во Ве ли ка Бри та ни ја ве ќе од 
пред две го ди ни се те сти ра ат 
„по ли ци ски“ дро но ви од овој 
тип.

Од лон дон ска та по ли ци ја по 
спро ве де ни те те сто ви из ја ви

ле де ка во ид ни на дро но ви те 
би мо же ле да ги на пра ват по
те ри те по пре стап ни ци те во 
бег ство мно гу по без бед ни, осо
бе но оние во кои се вклу че ни 
мо то цик ли.

Од дру га стра на, ко ри сте ње то 
дро но ви за ва кви це ли, нај ве
ро јат но, ќе на и де на от пор и 
не го ду ва ње кај  мно гу гра ѓа ни, 
осо бе но кај оние што не са ка ат 
да би дат под по сто јан над зор и 
да им се за гро зу ва при ват но
ста. Оста ну ва да се ви ди ка ко 
ќе се ре а ли зи ра оваа фу ту ри
стич ка иде ја во Ве ли ка Бри та
ни ја и да ли нив но то искус тво 
ќе на те ра и дру ги по ли ци ски 
си ли низ све тот да се ре шат на 
та ков че кор. 

и за дру ги ра бо ти, ка ко обез
бе ду ва ње до ка зи пре ку ви де
ос ним ки и сли ки, ќе „ба ра ат“ 
осом ни че ни ли ца, а ќе по ма га ат 
и при та ка на ре чен под ви жен 
над зор. Спо ред нај а ви те, во ид

ни на тие ќе мо же да се ко ри стат 
и ка ко аси стен ти при со о бра
ќај ни не сре ќи, а ќе мо жат и да 
им сиг на ли зи ра ат на во за чи те 
до кол ку има и одре де ни преч ки 
на со о бра ќај ни ци те.

По че то кот на ра бо та та на овие 
дро но ви мо же да се оче ку ва 
ова ле то, а ка ко пр ви де сти
на ции за нив но ко ри сте ње се 
на ве ду ва ат об ла сти те Де вон и 
Крон вол. За ед нич ка та по ли ци
ја на овие ре ги о ни во цен трал
на Анг ли ја ќе би де пр ва та во 
Ве ли ка Бри та ни ја што ќе има 
сво ја еди ни ца од дро но ви, а 
ова мно гу ми на го оце ни ја ка ко 
след ни от ло ги чен че кор што 
мо же ше лес но да се пред ви
ди, осо бе но по ко ри сте ње то 
на дро но ви те за обез бе ду ва ње 
па но рам ски фо то гра фии сли
ка ни од воз дух, ка ко и за ви
де ос ним ки кои те ле ви зи ски те 
ку ќи низ све тот ве ќе на го ле мо 
ги ко ри стат.

Дро но ви те се по год ни за соз
да ва ње фо то гра фии и сним ки 
за кои обич но тре ба да се из
нај ми хе ли коп тер или дру га 
ска па опре ма, а, се пак, мо жат 
да го ис по ра ча ат ба ра ни от 
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МА ЧИ њА ТА ПО ВЕ ќЕ 
СА КА АТ ИГРА њЕ СО 
ЛУ ѓЕ ОТКОЛ КУ ХРА НА
Нас про ти оп што то мис ле ње де ка мач ки
те пра ват бе љи и се не за ин те ре си ра ни, 
се га е на уч но до ка жа но де ка, всуш ност, 
мно гу са ка ат да се дру жат со лу ѓе.

Спо ред нај но во то ем пи ри ско истра
жу ва ње на Др жав ни от уни вер зи тет на 
Оре гон, мач ки те мно гу по ве ќе са ка ат 
ин те рак ци ја со лу ѓе откол ку што са ка
ат да ја дат.

Зна чи, по ве ќе од хра на. Има лу ѓе што не 
са ка ат не што по ве ќе од хра на.

Со ова истра жу ва ње е по би ен ми тот де ка 
мач ки те не са ка ат да се со ци ја ли зи ра ат и 
де ка, ге не рал но, се жи вот ни што до а ѓа ат 
до чо век са мо ако им да ва хра на.

Во те сти ра ње то би ле вклу че ни 50 мач
ки чу ва ни до ма и од при фа ти ли ште за 
жи вот ни. Во те кот на не кол ку ча са не им 
би ло да ва но ја де ње, играч ки или чо веч
ко вни ма ние.

По че ти ри ча са, истра жу ва чи те ги из ло
жу ва ле мач ки те на че ти ри сти му лан си: 
игра ње со лу ѓе, хра на, ми ри си и играч ки.
Зак лу чо ци те се де ка не ма ло го ле ма раз
ли ка во ре ак ци и те на до маш ни те мач ки 
и на оние чу ва ни во при фа ти ли ште и 
по ве ќе то  са ка ле игра ње со лу ѓе во спо
ред ба со дру ги те ка те го рии сти му лан си.

По ло ви на од ис пи та ни те мач ки по ве ќе 
са ка ле да би дат со лу ѓе од што би ло дру
го од по ну де но то, а са мо 37 от сто по ве ќе 
са ка ле хра на. �

јАГЛИКА
Ова е голем род на растенија што 
цветаат во рана пролет. Некои од 
нив може да ги чувате дома, а не-
кои во градината или на балкон

Кога ќе купувате јаглики внимавајте 
да има здрави зелени листови без 
кафени дамки и да биде со многу 
цветни пупки.
Ако јагликата ја чувате внатре не 
смее да биде во многу топла прос
торија бидејќи кратко ќе цвета или, 
едноставно, ќе овене. Бара многу 
светлина и влага. 

Може да ја посадите во градината, па 
ќе ве израдува следната пролет кога 
ќе процвета. Ако ова цвеќе го чувате 
во саксија, овозможете му доволно 
влага и прихранувајте го со течно 
ѓубриво за растенија што цветаат 
на секои две седмици. �

Ве лиг ден ски те 
јај ца ка ко  
умет нич ки де ла
Од ап стракт ни екс пре си о ни
сти до со вре ме ни ви зи о не ри, 
де ла та на овие умет ни ци го ди
на ва мо же да ги ка на ли зи ра те 
на ве лиг ден ски те јај ца. 

Култ ни те мо ти ви со точ ки на 
Ја јои Ку са ма ја транс фор ми
раа со вре ме на та умет ност, 
па зо што не и ва ша та ве лиг
ден ска тр пе за? Ку пе те ша ре
ни ле пен ки или са мо леп ли ва 
ко лажхар ти ја, по жел но е во 
ос нов ни те бои, и соз дај те сопс
тве на „точ ке ста умет ност“.   

Ода та на сли ка рот Вејн Ти бо 
до а ѓа во фор ма на ви зу ел но 
сла тки јај ца обо е ни во ве се ли 
бои со вол не ни ми нитоп чи ња. 

по кри е те це ла та по вр ши на на 
јај це то или да го ис пр ска те во 
не кол ку по те зи. 

Ако обо жа ва те ап стракт на есте
ти ка, мо ти ви те на Ро тко се тоа 
што ви е по треб но за овој Ве
лиг ден. Бо јо сај те ги јај ца та во 
цр ве на или жол та бо ја, а по тоа 
до дај те мо ти ви од Ро тко. 

Анри Ма тис е иде а лен за де
ца. На пра ве те ве сел де ку паж 
од ша ре на хар ти ја во кла сич ни 
фор ми и за ле пе те го на твр до  
ва ре ни јај ца. 

Џеј сон По лок – на хар ти ја за 
пе че ње ста ве те твр до  ва ре ни 
јај ца и ис пр скај те ги со из бра на 
па ле та бои.  �

Пре поз нат ли ви от ра ко пис на 
Ив Клејн во си на бо ја е иде а лен 
ако ба ра те про ме на од ти пич на
та па ле та бои и от пе ча то ци. Со 
си на бо ја во прав мо же те да ја 
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Подготви | Бојан Момировски

Шахот многу често служи како рекреа-
ција и помага за оттргнување на мислите 
од секојдневните ангажмани, работни 
активности и проблеми.

Тој помага во концентрацијата на чове-
кот, развивање на умот и на смиренос-
та. Професионалните шаховски партии 
може да траат и по неколку часа, па за-
тоа е препорачливо секој шахист да се 
занимава со уште еден паралелен спорт 
за да може да се развие кондицијата.

Во рекреативни цели шахот најчесто е 
брзопотезен, не се игра со мерење на Д ревната игра или воена страте-

гија која датира уште пред 2000 
години пред нашата ера се игра 

до ден-денес и сѐ повеќе зема замав и 
е популарна кај младата популација.

рекреациjа

Партија шах  
за мирна душа

Шахот во денешно време претставува 
игра на два противника на табла од 64 
полиња кои се обоени црно и бело. 
Секој играч на почетокот на играта 
располага со 16 фигури (војска) имајќи 
осум пиони, два коња, два ловци, два 
топа и една кралица и еден крал.

Целта на играта е да се победи против-
никот со тоа што ќе му се зароби кралот. 
Постојат повеќе правила бидејќи секоја 

времето на потезите и затоа голем број 
професионалци многу често можат да се 
видат како играат со некои аматери на 
улица или во некое клупче за да можат 
дополнително да се развијат и да станат 
побрзи играчи во размислувањето.

Во нашата земја постојат многу клубови 
во кои членуваат најголемите и најдобри 
шахисти, а македонскиот шаховски клуб 
Алкалоид е европски првак за 2016 го-
дина и со тоа дополнително привлече 
многу млади деца да ја засакаат оваа 
игра и да се обидат да станат шахисти 
од светски ранг. 

Шахот претставува еден вид стратегија 
на бојно поле на кое две војски си ги од-
меруваат силите. Старите старешини на 
војските и генералите уште пред нашата 
ера го користеле шахот за да направат 
нова стратегија во врска со актуелната 
борба која се одвивала во тој момент.

од фигурите има одреден начин на дви-
жење по таблата.

Во моментов светски шампион е нор-
вешкото чудо од дете Магнус Карсен, 
а шахист со највисок рејтинг во светот 
е Индиецот Вишвантатан Ананд со 2786 
поени.

Шахот се игра во секое маало низ све-
тот. Нема дом што нема барем еден шах. 
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С о два на ста пи на Зим ски те 
олим пи ски игри, ма ке дон
ски от алп ски ски јач Ан то

нио Ри стев ски е на до бар пат да 
се нај де и на Олим пи ски те игри во 
Пјонг чанг след на та го ди на. Во раз
го вор со „Ре пуб ли ка“ тој ве ли де ка 
по за вр шу ва ње то на пос лед на та 
се зо на му оста ну ва ат уште не кол
ку ме се ци на кра јот на го ди на ва за 
да го по до бри или одр жи сво јот 
се га шен плас ман и да ја обез бе ди 
по са ку ва на та Анор ма ко ја го но си 
во Пјонг чанг, но, ка ко што са ми от 
наг ла су ва, цел та не е са мо да се 
обез бе ди плас ман та му, ту ку да се 
пла си ра од што е мож но по ви со ко 
ме сто, ка ко и да го по до бри сво јот 
ре зул тат од Зим ски те олим пи ски 
игри во Со чи.

 Го др жиш нај до бри от плас ман 
на зим ски те олим пи ски игри во 
ма ке дон ска та исто ри ја, за вр шу-
вај ќи на 29 ме сто на сла ло мот во 
Со чи, а ед на од глав ни те це ли 
го ди на ва е обез бе ду ва ње А-нор-
ма за на стап на след ни те зим-
ски олим пи ски игри. што  е по-
треб но за да обез бе диш плас ман 
во Пјонг чанг?
Ри СТев СКи: Плас ма нот во Со
чи, освен што е нај до бар ре зул тат 
во алп ско ски ја ње, мис лам де ка е 
еден од по го ле ми те под ви зи на на
ши спор ти сти на Олим пи ски те игри.

За учес тво на след ни те Зим
ски олим пи ски игри мо рам да 
обез бе дам Анор ма, ко ја се ос тва
ру ва во та ка на ре чен олим пи ски 
цик лус. Тој поч ну ва ед на и пол 
го ди на пред Лет ни те олим пи ски 
игри, а на кра јот на цик лусoт се 
пра ви глав ни от пре сек и се од лу
чу ва кој ќе на ста пи на след ни те 
Зим ски олим пи ски игри.

На Игри те мо же да на ста пат ма кси
мум12 нат пре ва ру ва чи од ед на зем
ја. Сил ни те ски јач ки си ли си гур но ќе 
има ат по 12, а оста на ти те нат пре ва
ру ва чи се бо ду ва ат спо ред плас ма
нот во пр ви те 500 на ме ѓу на род на та 
рангли ста. Јас во мо мен тов имам 37 
по е ни и сум не ка де око лу 450 ме сто, 

но има уште вре ме и рангли ста та 
мо же да се ме ну ва. За ми на ти те 
Игри гра ни ца та бе ше 34 по е ни, а 
мис лам де ка и след на та го ди на ќе 
би де ту ка не ка де. Се на де вам де
ка во де кем ври или ја ну а ри ќе ја 
обез бе дам по са ку ва на та по зи ци ја 
и ќе ја зе мам Анор ма та.

 По олим пи ски те игри во ван-
ку вер и во Со чи, кои се тво и те 
ам би ции и це ли до кол ку стиг-
неш во Пјонг чанг?
Ри СТев СКи: За след ни те Игри 
не ми е цел та са мо да стиг нам 
та му. Са кам да се ква ли фи ку
вам пре ку ви со ко ме сто на ранг
ли ста та, но и во Пјонг чанг да 
ос тва рам до бар ре зул тат. Во Ван
ку вер бев со Бнор ма, а по тоа 
цел та бе ше да се оти де во Со чи 
со А, во што ус пе ав. Ве ру вам де
ка Анор ма та ќе ја ос тва рам и 
за во Пјонг чанг, но цел та ми е 

да би дам уште по до бар од пред 
че ти ри го ди ни. Не ми е до вол но 
са мо да обез бе дам на стап.

До кол ку, пак, обез бе дам Бнор ма, 
не ма да имам пра во на на стап, а 
и Олим пи ски от ко ми тет го има 
тоа пра ви ло. Ако еден нат пре ва
ру вач ед наш оти де на Олим пи ски 
игри со Анор ма, по тоа не мо же да 
оти де со Б. Јас со тоа се сог ла су
вам. Ако не кој ве ќе до бил под др
шка за да обез бе ди Анор ма, а не 
ја ис пол нил таа цел, тој спор тист 
тре ба да се пов ле че. Мис лам де ка 
ко га не кој спор тист ќе оти де на 
Олим пи ски игри со Бнор ма, не 
тре ба да оди по втор но со Б би
деј ќи е по до бро на не кој друг со 
Бнор ма да му от ста пи ме сто ко му  
тоа искус тво по тоа ќе му пос лу жи.

 Ка де најм но гу тре ни раш во 
те кот на го ди на та и да ли има 

до вол но ка па ци те ти во на ша-
та зем ја за еден про фе си о на-
лен ски јач да мо же да се под го-
тви за се ри оз ни нат пре ва ри?
Ри СТев СКи: Најм но гу тре ни
ра ме во Ав стри ја, во Хи нер тукс, 
ка де што мо жам да ка жам де ка 
ве ќе ни е и ба за та. Отко га поч нав 
да се за ни ма вам по се ри оз но се 
ски ја ње, од мои 1213 го ди ни, 
тре ни ра ме во тој ски јач ки цен
тар. Та му сме до бро при фа те ни, 
нѐ зна ат и, што е нај важ но, до би
ва ме па те ки за тре ни ра ње, што 
и не е та ка ед но став но. Се ка де 
во све тот е проб лем да до би еш 
па те ка на по долг пер и од, тоа е 
кон стан тен проб лем во по ве ќе то 
ски јач ки цен три.

Во Ма ке до ни ја не ма до вол но 
ус ло ви за да се тре ни ра про фе
си о нал но ски ја ње. Она со што 
рас по ла га ме е са мо те рен, Ма

вро во и Шап ка. Ста ра та па те ка 
на Ма вро во мис лам де ка е ед на 
од нај до бри те на Бал ка нот за нат
пре ва ру ва ње, но на неа тре ба да 
се ин ве сти ра мно гу за да се сре
ди. Мно гу ми на ски ја чи ко га ќе 
ја ви дат, се  во о ду ше ву ва ат и ја 
има ат по фа ле но мно гу сил ни нат
пре ва ру ва чи. Ве лат де ка има ме 
при ро ден ка па ци тет за нат пре
ва ру вач ка па те ка и за тре нинг.

Кај нас сѐ уште не ма ве штач ки 
снег, кој е мно гу би тен за ние да 
мо же ме на нај до бар на чин да се 
под го тви ме за нат пре ва ру ва ња
та што нѐ оче ку ва ат во те кот 
на се зо на та. Се пак, сил но ве ру
вам де ка на ши те па те ки мо жат 
да се раз ви јат и да се до ве дат 
во по треб на та со стој ба, осо бе но 
во Ма вро во, кој мо же да би де 
пер фе ктен ски јач ки цен тар за 
на ши ус ло ви.

спОРТ иНТерВjУ

Цел та не ми е 
са мо на стап на 
Олим пи ски те 
игри, ту ку и да  
го по до брам  
ре зул та тот  
од Со чи

Разговараше | Горан Зивчевски
Фото | Александар Ивановски

 Ски јач ки те спор то ви, ве-
ро јат но и по ра ди ус ло ви те 
што ги ба ра ат, и не се та ка 
за ста пе ни во на ша та зем-
ја. Ка ко поч на со ски ја ње то 
и што те прив ле че ток му за 
овој спорт?
Ри СТев СКи: Та тко ми прв  
поч на да ме но си на ски ја ње, 
уште пред и са ми от да знам 
да ли ќе се за ни ма вам про
фе си о нал но со ски ја ње. Поч
нав на Ма вро во, ка де што тој 
ка ко пом лад ра бо тел на жи
чар ни ца та и та му беа мо и те 
по че то ци. Со не го ги имав пр
ви те че ко ри, па на 7 го ди ни 
ме за пи ша во пр ви от клуб, за 
ед на го ди на по доц на да поч
нам да одам по нат пре ва ри. 
По тоа оти дов во Ра бот нич
ки, а ве ќе по дол го сум дел 
од А ре пре зен та ци ја та на 
Ма ке до ни ја. 

Ан То нио Ри СТев СКи, 
МА КЕ ДОН СКИ РЕП РЕ ЗЕН ТА ТИ ВЕЦ ВО АЛП СКО СКИ ЈА ЊЕ
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�  10 април 1915 година
 Ја не сан дан ски, поз нат ка ко пи-

рин ски от цар, сан дан-па ша и ста-
ри кот, е  ма ке дон ски на ци о на лен 
хе рој, вој во да и во дач на МРо.

 Ро ден е во се ло то влахи, Пи-
ринска Македонија, во се мејс-
тво то на Иван сан дан ски. По 
Руско-турската војна од 1877 
го ди на се мејс тво то сан дан ски 
се за сол ни ло во Дупница, ка де 
што го по ми нал дет ство то. 

 во 1895 го ди на учес тву вал во 
Мелничкото востание. во 1899 
го ди на Никола Малешевски го 
запознал со деј но ста на МРо 
и ја ор га ни зи рал пр ва та не го ва 
сред ба со Гоце Делчев. За ед но 
со Димо Хаџи Димов го ре ор га-
ни зи рал дуп нич ко то ма ке дон ско 
друш тво на врховниот комитет 
од со фи ја и поч нал актив ност за 
приб ли жу ва ње кон вна треш на та 
ор га ни за ци ја. И по крај сил ни от 
от пор на вна треш на та ор га ни за-
ци ја, на 22 септември (стар стил) 
1902 го ди на поч на ло т.н. Горноџу-
мајско востание. По во ста ни е то во 
софија дош ло до офор му ва ње на 
две гле ди шта, од кои по доц на ќе 
про из ле зат две струи. 

 Убис тво то на Ја не Сан дан ски
 По Балканските војни, се вклу чил 

во по ли тич ки от жи вот на Царството 
Бугарија. Убис тво то на Ја не сан-
дан ски би ло из вр ше но на 22 април 
(10 април) 1915 го ди на кај мес но ста 
Бла та та на па тот од Рилскиот ма-
настир за Неврокоп. Бил на пад нат 
од 7-8 ду ши кои би ле во о ру же ни 
со пу шки и, нај ве ро јат но, би ле од 
не вро коп ска та че та на вМРо, еден 
од нив го за о би ко лил и го за стре-
лал во грб.  се прет по ста ву ва де ка 
на па дот бил ор га ни зи ран од стојан 
Филипов, а ка ко фи зич ки уби ец бил 
по со чен ан дон Ка чар ков. су дот, 
се пак, ги оправ дал по ра ди не до-
стиг на до ка зи. Тру пот на Ја не бил 
про нај ден од кар ван џии.

 На око лу 200 м источ но од Ро-
женскиот манастир е цр ква та „св. 
све ти Ки рил и Ме то диј“, из гра де-
на во 1914 го ди на од стра на на 
Јане сандански. Та му се на о ѓа и 
не го ви от гроб. На над гроб на та 
мер мер на пло ча се чи та ат не го-
ви те збо ро ви: „Да жи ве еш, зна чи 
да се бо риш. Ро бот - за сло бо да, 
а сло бод ни от - за со вр шенс тво”..

ВремеПЛоВ

д В О г л е д

ИМА ЛИ ПИЛОТ ВО СјО

Има некаква судбинска поврзаност 
на суперсоничните кариери во СЈО 
на Катица, Фатица и Леница со 

авионите. Ако на почетокот по слету
вањето во Скопје, за Катицаа „летаа 
авионите“, суперсоничните Фатица и 
Леница за крај бараат авион. Притоа, 
судбината „сакаше“ половина ЕсДеЕс од 
Павел Шатев да прелета на Рузвелтова 
во ЕсЏиО. 

Обвинителскиот Џамбо Џет во меѓу
време се обиде да стане Топ Ган, па се 
фрли од смокви директ на разубаву
вање покрај базенот. Додека Ленче од 
Тетоо го прелета океанот на обуки, 
Фата лансираше викенд романче од 
животна приказна.

Како ли само од гаѓи и душеци, трите 
летнати ѕвезди по дебаклот за кусо вре
ме стигнаа до авион? Чуден е тој живот 
обвинителски, мора да се занимаваш од 
цени на „линжери“ до листи за авиони. 
Но тоа е цената кога мора да се губи 
време и да се забавува народот наместо 
да се лови криминалот. 

Приказната која се крие сега е дека Ве
МеРО купило авион, за да може да ги 
транспортира фантомите од гласачко 
место до гласачко место во Европа, Аме
рика и Австралија, за додатните три 
пратеници од дијаспората. Веројатнос
та за точноста на оваа приказната не 
изненадува. Сепак, за овој случај може 
да откријат само гатанка во стихови: 
Тврдокрилец Тврда Трупка в Тера!

Кога СЈО настапува ништо не е чудно. 
Овој нивен авион оддамна лета без 
компас и со дупки во крилата. И тоа е 
за разбирање откако за одржување на 
СЈО се грижи Бургија! 

Летањето наскоро ќе заврши, борба
та е само како овој беспилотен авион 
да атерира дали ќе слета меко или ќе 
тресне. Пистата и така оддамна ја про
маши, прашање е само кој ќе ја понесе 
одговорноста за оваа несреќа. Тоа се
како нема да бидат ниту гарантите на  
политичкиот договор каде е составен 
моделот на авионот, ниту политичките 
партии кои го договорија времето на 
летот. Едноставно, од небо се гледаше 
дека овој авион, со вакви стјуардеси, 
со ГМО храна на понудата, при вакви 
големи државни турбуленции, на пат
ниците во ова теледиригирано летало 
им останува само да си ја стават главата 
меѓу нозе и да повраќаат во ќесе.

Се на се, времето на СЈО лета не запи
ра. Останува чувството дека некоја од 
стјуардесите сепак ќе се излета за крај 
за сите случувањата сето ова време. И 
да: Што е опсесијата со „Т“?

ПС: Доколку името на овој случај е Твр
докрилец, ќе ја добијам опкладата! �

Петел Бодичек
*** Целта на „Двоглед“ е да се сврти 

вниманието на одредени појави во 
општеството. Секоја сличност со 

вистинските луѓе и институции е случајна.

www.republika.mk56 петок, 7 април 2017 година www.republika.mk 57петок, 7 април 2017 година

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%B0_(1877-1878)
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%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_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%86%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%BE_%D0%A5%D0%B0%D1%9F%D0%B8_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%9E%D0%9A
https://mk.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8_(%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8)
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%9F%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%9F%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://mk.wikipedia.org/wiki/1915
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A0%D0%9E_(%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8


#  250 гр браш но

#  30 гр пу тер

#  50 мл во да

#  1 ла жич ка сув ква сец

#  пр сто фат сол

#  1 ла жич ка ше ќер

#  80 мл јо гурт

#  сеч ка ни мас лин ки

#  мле ко за пре мач ку ва ње

# Во сад за ма те ње ста ве те го браш но то, до дај те го пу те
рот и про триј те го низ браш но то.

# Во ча ша ста ве те ја во да та, до дај те го ква се цот и про ме
шај те да се рас тво ри.

# До дај те пр сто фат сол и ше ќер, па јо гур тот и рас тво ре
ни от ква сец. До дај те ги и мас лин ки те и за ме се те уба во 
те сто. Оста ве те го да стои 20 ми ну ти.

# По де ле те го те сто то на че ти ри де ла, фор ми рај те топ
чи ња или леп чи ња по ваш из бор. Пред пе че ње, пре мач
кај те ги со мле ко за да до би јат уба ва бо ја. Пе че те ги во 
за гре а на рер на на 200 сте пе ни око лу 15 ми ну ти.

# Сер ви рај те!

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:

СО вЕт: До кол ку са ка те, мо же те да го на пра ви те и сенд-
ви чот на Фи чо. Пре се че те ги на по ло ви на, пре мач кај те ги 
со крем-си ре ње, на ре де те ча де на шун ка и пар че га у да.

Леп чи ња со  
мас лин ки
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