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НАСТАНИ НА НЕДЕЛАТАВОВЕД

Предавниците не можат  
да бидат „свиркачи“

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

Лаги за сопствена 
манипулација 
Опозицијата и медиумите под нејзина 
контрола постојано повикуваат на 
професионално новинарство и слобода 
на медиумите и паралелно со тие повици 
продолжуваат со лагите и со манипулациите 
што треба да предизвикаат штета на 
владејачките партии

Последна од низата лаги и манипулации на 
опозициските медиуми е информацијата, 
според која, наводно, две „фантомски“ ам-

басади во Скопје се заканиле дека раководството 
на владејачката ВМРО-ДПМНЕ ќе добие забрана 
за влез во нивните земји доколку не се почитува 
Договорот од Пржино. Во недостиг од аргументи 
и поради страв од изборите закажани за април, 
медиумите под контрола на опозицијата и нив-
ните налогодавци не само што не ги почитуваат 
основните правила на новинарството, туку без 
никакви скрупули објавуваат лаги со политич-
ка цел. Истите медиуми заборавија да објават 
дали слични закани имало и за раководството на 
СДСМ, кое е главнaта сопирачка за спроведување 
на Договорот од Пржино и кое во целиот процес 
постојано излегува со нови невозможни барања 
само за да се одложат изборите.

 Јасно е зошто се прави тоа, поради стравот од нов 
пораз на опозицијата, десетти по ред, кој значи 
крај на кариерата на партиските налогодавци, 
но и морален крах за голем дел од опозициски-
те уредници, кои немаат капацитет ниту да ги 
спроведат во дело професионалните стандарди 
за кои јавно говорат, а ниту, пак, имаат влијание 
да го промената ставот на јавноста за општите 
политички состојби во земјава. Да беа профе-
сионалци ќе ја прашаа втората страна за став 
за овие информации и ќе избегнеа срам. А да 
прашаа ќе дознаеја дека премиерот Груевски 
наскоро патува во Мадрид, на средба на која ќе 
биде на иста маса со германската канцеларката 
Меркел, претседателот на Европската комисија 
и Европскиот совет Жан Клод Јункер, премиерот 
на Ирска Една Кени, премиерот на Португалија 
Педро Пасос Коело, премиерот на Полска Ева 
Копач и други високи политички претставници 
на европската десница и на членките на ЕУ и на 
НАТО. Опозициските медиуми досега, по девет 
изборни циклуси во кои нивните шефови губеа, 
мораа да научат дека лагите можат да донесат 
поени во партиските редови и меѓу најзакораве-
ните партиски членови, но не и меѓу широката 
македонската јавност, која точно знае да ги 
идентификува манипулациите со кои раковод-
ството на СДСМ се лаже себеси. █
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Инсистирањето на опозицијата 
да се донесе посебен закон за 
заштита на таканаречените 

„свиркачи“ е само уште еден доказ 
дека аферата „Бомби“ е добро под-
готвено сценарио на надворешни 
центри на моќ, според кое, по ис-
полнувањето на главната цел – ури-
вање на власта, треба да се спасат од 
кривична одговорност домашните 
актери во драмолетката преку за-
конски решенија што се надвор од 
секоја правна логика. Дека станува 
збор за сценарио, а не за случајност, 
е повеќе од очигледно. Потребно е 
само да си ја освежиме меморијата 
за писанијата на медиумите под кон-
трола на Заев од април годинава, кои 
уште тогаш го опишаа расплетот на 
кризата повикувајќи се на „тврдења 
на анонимни дипломати“: „амери-
кански дипломати ќе испорачаат 
пакет подготвен од Вашингтон, кој 
содржи барање за оставки на компро-
митираните државни функционери, 
формирање преодна влада со широка 
политичка основа, затворање на от-
ворените кривични случаи со општа 
амнестија и прекин на кампањата на 
објавување аудиоснимки од илегал-
ните прислушувања“. Всушност, тоа 
беа сите барања што во моментов 
јавно ги презентираше и Зоран Заев.

Никогаш не се дозна кои се „аноним-
ните дипломати“, но очигледно дека 
биле многу добро упатени во ситуа-
цијата затоа што од пакетот остана 
да се исполни уште само целосната 
амнестија на учесниците во аферата, 
кои, патем, се директно одговорни за 
настаните од почетокот на година-
та, кои ја доведоа земјата на раб на 
граѓанска војна. Како гаранција дека 
сценариото ќе се реализира до крај 
и дека Заев, заедно со Верушевски и 
со компанијата ќе бидат амнестира-
ни од секаква одговорност, се дел од 

булдожер дипломатите, кои директ-
но или индиректно учествуваат во 
преговорите од Пржино. Меѓу нив 
е и амбасадорот кого Заев во допис-
ката со Верушевски го именува како 
„надворешен пријател“ и кој требаше 
да му најде работа на Верушевски 
откако со новиот автомобил ќе из-
бегаше од земјава.

Да се разбереме, законската заштита 
на „свиркачите“ не е спорна, туку 
содржината што се предлага. Со дру-
ги зборови, секако дека треба да има 
охрабрување и системска заштита 
за чесните граѓани што ќе пријават 
коруптивно однесување на државни 
функционери. Со тоа вработените ќе 
можат да ги пријават своите шефови, 
раководители, директори, минист-
ри... без да се плашат од одмазда и 
без да бидат доживувани во јавноста 
како шпиони.

Сепак, во ова законско решение 
мора прецизно да се разграничи до 
кога „свиркачот“ е херој, а од кога ја 
преминува линијата и станува ко-
дош, странски шпион, криминалец 
или државен непријател. Токму за-
тоа, ќе треба точно да се дефинира 
за какви пријави ќе бидат поддр-
жани „свиркачите“ и притоа да се 
расчистат неколку дилеми: дали 
„чесните граѓани“смеат да обезбе-
дуваат лична корист (финансиски 
награди) за „храбоста“? Смеат ли да 
соработуваат со странски служби 
и да ја загрозуваат безбедноста на 
граѓаните, на државата и на врабо-
тените во безбедносните служби? 
Смеат ли да тргуваат и да уцену-
ваат со материјалите, да издаваат 
државни тајни, да ја загрозуваат 
приватноста на граѓаните и на 
функционерите? Исто така, многу 
е важно кој ќе ја исцрта граница-
та меѓу чесните и предавниците! 

Дали ние самите, според нашите 
интереси, или странците, според 
нивните потреби.

Токму затоа, не смее ни да се поми-
сли да стане збор за каква било ам-
нестија за „Пуч“ и повеќе од важно е 
случајот со Верушевски и со другите 
соработници на Заев да има судска 
разрешница во која ќе се добијат 
одговори на овие прашања. Маке-
донските граѓани, кои беа најголе-
ми жртви на случувањата година-
ва, стрпливо чекаа повеќе од девет 
месеци за да ја дознаат вистината 
за „Пуч“, вклучувајќи ги и имињата 
на странските соработници на Заев. 
Тоа право на граѓаните не смеат да 
им го одземат ниту Заев, ниту амба-
садорите, ниту странските центри 
на моќ, ниту специјалната обвини-
телка. Ако се дозволи такво нешто, 
тогаш Македонија влегува во уште 
поопасен период, критичен за нејзи-
ниот опстанок во кој главниот збор 
ќе го имаат шпионите и странските 
служби водени секој од својот ли-
чен интерес, но во никој случај од 
интересите на македонскиот народ. 
Тогаш Македонија од држава ќе ста-
не протекторат, во кој странците ќе 
ги држат на кратко јаже сите идни 
премиери и министри. Тогаш секој 
изрод и предавник ќе има законско 
право да ја загрозува безбедноста 
на државата и на граѓаните, да го 
урива државниот поредок и да ги 
уценува државните институции. 

Фрчковски пак бара Албанец  
премиер, ги елиминира сите други 
Ексминистерот за внатрешни 
работи во време на атентатот 
врз Киро Глигоров и подоцна 
шеф на дипломатијата, про-
должува со своите небулозни 
предлози со кои, според него, 
би се надминала политичката 
криза која со години ја иницира 
неговата партија. 

Овој самонаречен независен 
експерт и главен кандидат за 
министер за внатрешни рабо-
ти од први ноември повторно 
предлага ротирачки принцип 
на избор на премиер. 

Тој сака на позицијата претсе-
дател на влада секои две годи-
ни да се менуваат Македонец 

и Албанец. Со тоа, професорот 
на правниот факултет крши 
најмалку неколку политички, 
морални и уставни правила. 
Зошто, на пример, премиерот 
мора да биде само од овие две 
етнички групи? Зошто да не 
биде Турчин, Влав, Бошњак, 
Србин, Ром, Грк или Бугарин? 
Зошто, ако тој е способен и ја 
води државата во добар правец, 
да не биде премиер и десет го-
дини, без разлика дали е Алба-
нец или Ром? Фрчковски, кој се 
продава како борец за човекови 
права, ги елиминира сите по-
мали етнички групи во земјава 
водени желбата да ги оствари 
своите интереси и интересите 
на својата партија - СДСМ. █



И нституцијата Катица Јанева 
се најде во небрано откако 
Законот за специјалното 

обвинителство беше оспорено и 
од нејзините колеги, а еден прав-

ник, адвокат, Законот го даде за 
преоценување на неговата ус-

тавност. Советот, пак, на јавни 
обвинители, и покрај отворе-
ните закани од странските 
дипломати, не дозволи да 
преовлада самоволието на 
Јанева.

Всушност, засега и не 
постои институција 
Специјален јавен обви-
нител. За да профунк-
ционира институцијата 
замислена како парале-
лен систем во судство-
то, треба да се донесат 

подзаконските акти, да 
се донесе статут, систе-

матизација, правилник на 
функционирање. Барем да 

има вистинска локација и 
телефонски линии за разго-

ворите оттаму да стигнуваат 
до несакани уши.

да биде до донесениот Закон врз 
чија основа и си побара плата за 
која нејзините колеги работат по 
неколку месеци.

Специјалниот обвинител Јанева 
би требало и да знае дека, барем 
пред колегите, е пожелно да даде 
образложение зошто ѝ биле по-
требни толку луѓе и по кои кри-
териуми се водела при нивниот 
избор. Барем неколку зборови по-
веќе од тоа дека таа ги познавала. 
Би требало и да биде свесна, ако 
веќе знае за договорот од Пржино, 
дека тоа што еден од нејзините 
избраници има врски со СДСМ, ќе 
ѝ биде „триено на нос“, колку и да 
наведува отпосле дека го познава 
својот колега со години.

Всушност, ако некој се сомнева-
ше, и посочувањето дека целиот 
предложен паралелен систем е 
противуставен го гледаше како 
политичка игра во преговорите на 
скопско Пржино, сега неуставнос-
та и паралелизмот се покажува-
ат на дело. Доколку политичките 
партии можат да се сложат на сè, 
за да можат да најдат политич-
ко решение за кризата, правната 
фела - судиите, адвокатите, обви-
нителите, извршителите - а во чии 
редови несомнено ги има од сите 

политички определби и симпа-
тизери, не дозволуваат да бидат 
заплашени од неколку редови 
напишани заеднички во амбаса-
дите на САД и на ЕУ. Советот на 
обвинители, како и колегиумот 
на обвинителите од сите виши 
и основни обвинителства ден 
претходно застанаа зад Уставот, 
како највисок критериум во една 
независна држава.

Политичко 
обвинителство
- Недовербата кон Јавното обви-
нителство на Република Маке-
донија и кон другите обвинител-
ства е неоснована, постои голем 
револт што е избрано паралелно 
обвинителство. Тоа е навреда 
на целото обвинителство, затоа 
што со ништо не покажало дека 
не работи - пренесе јавниот обви-
нител Марко Зврлевски, откако 
обвинителите во земјата побараа 
еднаков третман во работата, но и 
во парите, заштитата и условите 
за функционирање.

- Ние не сме политичка инсти-
туција и нас политичките до-
говори не нè интересираат. Ние 
постапуваме согласно со Зако-

нот, ако некој донесе политичка 
одлука да формира политичко 
обвинителство, јас се гордеам 
што ние не сме политичко обви-
нителство, а тоа обвинителство 
нека си постапува согласно со 
политиката - додава Зврлевски, 
кој најави и дека Јавното обвини-
телство ќе поднесе иницијатива 
за да се оцени неговата уставност, 
иако такво барање до Уставниот 
суд веќе е поднесено од адвокат 
од Свети Николе.

Незадоволството кај обвинителите 
заради третманот кон нив, нивните 
постојано неуслишани барања за 
доекипирања, но и заради поддрш-
ката отстрана за мегаломанските 
потреби на Јанева за формирање на 
паралелното обвинителство, коле-
гиумот обвинители, едногласно ги 
срочи во неколку барања. Накусо, 
обвинителите бараат ист третман 
преку Измени и дополнувања на 
Законот за јавно обвинителство со 
што ќе може кадровски да се доеки-
пираат со нови јавни обвинители и 
покрај кандидатите од Академијата 
за обука на судии и јавни обвини-
тели; бараат соодветни плати и 
надоместоци за ризик, страв и до-
верливост, а сите законски измени 
во таа насока да се донесат во итна 
постапка.

Специјалниот обвинител пред  
 Уставен суд

ОБВИНИТЕЛСТВОТО ВО ОДБРАНА НА УСТАВОТ

Но, што ли слушнале нејзините 
уши, кога се јавила да се понуди да 
ја извлечат од Гевгелиско и да ја 
донесат во Скопје за да ја сработи 
паралелната задача? Што ли неј-
зините „контакти“ и „адекватни 
луѓе“ кои ги исконтактирала, за 
да „со своја волја“ конкурира, ѝ 
посочиле дека треба да направи? 
Јанева заплива и во други води - 
додека за Советот на обвинители 
оцени дека „не знаат да читаат за-
кони“, додава дека странците сè си 
знаат. Катица, алтер егото на Кејти 
Џејн, влегува и во толкување дали 
е прекршен договорот од Пржино. 
Колку за специјален обвинител, 
би требало да знае дека нејзиниот 
опфат на толкување би требало 

Колку и да смета на поддршка, било од странците 
или од медиумите, Јанева како јавен обвинител со 
12-годишното искуство што го нагласува, треба да 
знае дека како специјален јавен обвинител може 
и мора да се потпре исклучиво на позитивните 
законски решенија во Република Македонија. Затоа 
што и нејзиниот избор, и покрај тоа што е политичко 
решение во даден момент, е решение во насока за 
зачувување на правото и на правдата

Пишува | Наум Стоилковски
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АКТУЕЛНО



Кој ќе го брани 
специјалниот обвинител?

Политичкиот момент на кој укажу-
ва Зврлевски не е новина, ниту 
изненадување. Не само што наја-
вите на Јанева кога би можело да 
се очекуваат првите акти од неј-
зината работа се во релација со 
политичките изјави со датуми од 
опозицијата, туку и СДСМ ги на-
пушти преговорите (до затворање 
на овој број на Република), како 
притисок да ѝ се даде сè што ќе по-
бара Јанева. Ако кон ова, повторно, 
се додаде и дека дел од тимот што 
специјалниот обвинител го побара 
е и човек близок со СДСМ, сликата 
станува сè појасна.

помош што ѝ ја нудат тие за таа 
да може да најави дека за малку 
повеќе од еден месец ќе го изгот-
ви првиот обвинителен акт? Зар 
беше потребно формирање на спе-
цијална паралелна институција, 
ако тежината на обвиненијата на 
кои ќе работи специјалниот јавен 
обвинител може да се спакуваат 
за еден месец?

Кога, пак, нејзините планови ста-
наа тема во фелата од правдата, 
без никакво стеснување поставите 
на Вашингтон и на Брисел во суве-
рена Република Македонија исп-
ратија заедничка порака дека без 
поговор „од суштинска важност 
е Советот на јавни обвинители... 
да го именува тимот на г-ѓа Јане-
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сочиле ниту со колкави средства 
ќе ја помогнат нејзината работа. 
И најважното - како Јанева во слу-
чаите што ќе се најдат пред неа ќе 
се ослободи од нивното влијание 
при креирањето на обвиненијата? 
Но, Јанева и сама во своето прво 
интервју посочи дека очекува 
„голема меѓународна поддрш-
ка во откривање на фактичката 
состојба“, без да води сметка дали 
некому тоа ќе му се допаѓа или не.

Колку и да смета на поддршка, 
било од странците или од меди-
умите, Јанева како јавен обвини-
тел со 12-годишното искуство што 
нагласува, треба да знае дека како 
специјален јавен обвинител може 
и мора да се потпре исклучиво на 

Но, не е само СДСМ тој што тесно 
се врзува и политички и како иден 
фактор во политичките случувања 
во земјата. Ако формирањето на 
специјално, паралелно обвини-
телство се сметаше за преседан, 
договорот за изборот на Катица 
Јанева за специјален јавен обви-
нител, падна како решение по-
нудено од странските помагачи 
во меѓупартиските преговори. Сè 
уште не е јасно чиј предлог беше 
Катица Јанева зад која застанаа 
странците. И во што се состои таа 

ва“. Притоа, „Делегацијата на ЕУ и 
Амбасадата на САД се подготвени 
да помогнат доколку тоа се поба-
ра од нив и да обезбедат обука и 
техничка помош за да може канце-
ларијата на јавниот обвинител да 
води истрага за прислушуваните 
комуникации“.

Двете претставништва, иако пра-
шани од македонските медиуми, 
не одговорија дали со тоа не се 
мешаат во внатрешните работи 
на една суверена држава. Не по-

позитивните законски решенија 
во Република Македонија. Затоа 
што и нејзиниот избор, и покрај 
тоа што е политичко решение во 
даден момент, е решение во на-
сока за зачувување на правото 
и правдата. И ниедна партија, и 
ниедна амбасада не може да е над 
тоа. Патот од Гевгелија до Скопје 
ќе значи богат курикулум витае 
за странците, но пред колегите и 
пред домашната јавност - само ако 
притоа го зачува достоинството 
на професијата. █

АКТУЕЛНО



█ Минатата недела бевте цел 
на непримерен напад од Ваш 
колега во пратеничките клу-
пи. Разбра ли пратеникот 
Ибрахим по инцидентот дека 
направил сериозна грешка 
со употреба на навреди на 
национална основа за која би 
требало да има и политичка и 
кривична одговорност?
ИСМАЈЛОСКА - СТАРОВА: Задо-
волството со кое говореше коле-
гата додека цинично ги изгова-
раше зборовите : „До пред некое 
време бевте Турчинка, станавте 
торбешка, сега станавте Маке-
донка“ не може да се избрише 
со неговото извинување. Не 
верувам дека ја увидел својата 
грешка и дека е свесен дека тоа 
беше, навистина, недостоин-
ствено однесување. Знам дека 
сум се родила Македонка и тоа 
е непроменливо, беа разлика на 
ваквите манипулативни испре-
вртувања на вистината за мене. 
Воопшто не е наивно тоа што го 
кажа, затоа што покрај тоа што 
е навредливо е тенденциозно, е 
обид и да се фрли дамка на мојата 
личност.  Пратеничката група на 
ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за 

Македонското чувство 
е непроменливо

Раз го ва ра ше | Горан Момироски
Фото | Александар Ивановски

Воспитана сум во дух на борбеност, пожртвуваност и на верба 
за своите идеали и во нив. Токму мојата непроменливост во 
однос на македонското национално чувство, но и на партиската 
определба, ми помага во градењето на својот имиџ меѓу граѓаните. 
Не очекувам и знам дека тоа нема секогаш да биде примено со 
одобрување, но цврстите ставови се карактеристика што ја ценат и 
моите политички противници, вели Исмајлоска - Старова

подоб ра Македонија имаше соод-
ветна реакција и сметам дека дел 
од политичката одговорност е 
нашето натамошно игнорирање 
на пратеникот.
 
█ За жал, не е само Ибрахим дел 
од луѓето што не можат да раз-
берат дека граѓани со мусли-
манска религија или со имиња 
што асоцираат на ислам можат 
да бидат Македонци. Такви има 
многу и меѓу активните поли-
тичари, но и меѓу обичните 
граѓани. Како може една млада 
пратеничка како Вас да се бори 
против овие предрасуди? 
ИСМАЈЛОСКА - СТАРОВА: Вос-
питана сум во дух на борбеност, 
пожртвуваност и на верба за 
своите идеали и во нив. Токму 
мојата непроменливост во од-
нос на македонското национално 
чувство, но и на партиската оп-
ределба, ми помага во градењето 
на својот имиџ меѓу граѓаните. Не 
очекувам и знам дека тоа нема 
секогаш да биде примено со одо-
брување, но цврстите ставови се 
карактеристика што ја ценат и 
моите политички противници. 
Како пратеничка се борам про-
тив предрасудите со тоа што 
често сум меѓу народот, збору-
вам за овие чувствителни теми, 

а говорницата на Собранието не 
ја злоупотребувам. Напротив, се 
обидувам да имам издржани 
ставови, поткрепени со факти, 
да задржам студена глава на 
провокациите. Секако, од непро-
ценливо значење е и партиската 
поддршка што ја имам.
 
█ Ибрахим Ве нападна Вас, но 
индиректно и десетици илја-
ди македонски граѓани што 
поради различни историски и 
политички причини се иден-
тификуваат на различни на-
чини  (без да навлегуваме 
во конкретно именување), а 
се нераскинлив дел од маке-
донското општество, без раз-
лика на која етничка група 
припаѓаат. Вие постојано сте 
присутни на терен ,како реа-
гираат овие луѓе на национа-
лизмот на Ибрахим?
ИСМАЈЛОСКА - СТАРОВА:  Без 
разлика кој како се чувствува и 
декларира, нема оправдание за 
националистичко однесување. 
Живееме во 21 век и сметам дека 
само сплотени и заедно може-
ме да придонесеме за развој на 
нашата заедничка татковина 
Република Македонија. Луѓето 
беа непријатно изненадени, не-
говиот говор го осудија и луѓе со 
кои немам иста политичка иде-
ологија, а негово е да размисли 
што направи.
 
█ Партијата ПЕИ на Фијат Ца-
новски пред неколку години 
почна иницијатива за форми-
рање посебна етничка група, 
која би се нарекувала Торбе-
ши, термин што многумина го 
доживуваат како навредлив. 
Какви последици донесе овој 
предлог за оваа група луѓе? 
ИСМАЈЛОСКА - СТАРОВА: Може-
би некои луѓе ги прави горди да 
создаваат нов етникум. Не сум 
една од таквите. Последиците 
се тоа што се направи поделба 

на луѓе што се исти и по нацио-
налност и по религија, но не на-
влегувам во туѓата определба.
 
█ Еден од проблемите на овие 
луѓе е што долго време, со де-
цении по Втората светска вој-
на, беа ставени на маргините 
на општествените случувања. 
Колку сега работите се проме-
нети и колку во иднина можат 
да се променат?
ИСМАЈЛОСКА - СТАРОВА: Сме-
там дека има позитивен тренд 
за вклучување на луѓето во секој 
аспект од нашето општество. Не 
навлегувам во причините поради 
кои имаше маргинализација, но 
живеам во време во кое ова се 
менува. Не викам дека оди како 
подмачкано и дека е лесно, но 
работата оди на подобро. Во ид-
нина, сметам дека, едноставно, 
ова нема да биде прашање, туку 
можностите ќе бидат тука да ги 
зграбат тие што ги заслужуваат.
 
█ Еден од главните проблеми на 
оваа група граѓани е огромни-
от процент што заминува на 
печалба поради што опусто-
шија голем број населени мес-

та во Центар Жупа, Струшко, 
Кичевско и други. Освен нивна 
поголема вклученост во поли-
тичките текови (ВМРО-ДПМНЕ 
има тројца пратеници и еден 
градоначалник) што треба да 
се направи друго за да се над-
мине овој проблем, кој е голем 
за сите македонски граѓани? 
ИСМАЈЛОСКА - СТАРОВА: Соз-
давањето нови работни места 
е најмоќната алатка што ја има 
ВМРО-ДПМНЕ. ТИРЗ има во Ки-
чево, Струга, се најавува и во 
Маврово и во Ростуше. Се градат 
автопатишта. Инфраструктур-
ните инвестиции, вложувањето 
и во овие краишта ќе ги врати 
луѓето. Полека, но сигурно. Ова 
не е проблем од денес, ова е 
долгогодишен процес. А ние има-
ме историска шанса да ги проме-
ниме работите. Пред да станам 
пратеничка, патував многу 
работејќи на меѓународни 
обуки во Шпанија, Азер-
бејџан, Португалија, Ита-
лија, Грузија итн. Една 
година живеев во 
Литванија, каде што 
работев со деца со 
посебни потреби.  

Ова беше искуство што ме на-
прави поемотивна, но и поотво-
рена. Имав можност да создавам 
идеи за подобрување на нивниот 
живот. И сега се ежам додека ви 
одговарам. Тоа ми создаде мож-
ности за ангажмани и во други 
земји, кои ги одбив. Посреќна сум 
дома. Се чувствувам подготвена 
да се борам за својата земја. Моја-
та приказна не е единствена, има 
и други такви случаи. 
 
█ И покрај непримерните напа-
ди од колегата Ибрахим пора-
ди кои во законодавниот дом 
би се збунил или возбудил и 
пратеник со многу поголемо 
искуство во политиката, Вие, 
иако млада, успеавте со својот 
одговор да ги здобиете сим-
патиите на македонската јав-
ност, особено со смиреноста, 
аргументираноста во дебата-
та. Што можеме во иднина да 
очекуваме од Нола Исмајло-
ска - Старова?
ИСМАЈЛОСКА - СТАРОВА: Оче-
кувајте да останам доследна, 
посветена и борбена. Сакам мо-
ите деца да бидат горди кога ќе 
кажат дека Нола им е мајка. █

Пратеничката Нола Исмајлоска - Ста-
рова од редовите на ВМРО-ДПМНЕ 
не е типичен претставник на една 

од партиите во македонскиот парламент. 
Како жена што доаѓа од провинција (жи-
вее во Струга), како млад човек и членка 
на македонската десница, која има пои-
накви карактеристики од традиционал-
ната партиска матрица на најголемата 
партија, таа е претставничка на новата 
генерација македонски политичари, кои 
ги напуштаат старите етнички и религи-
озни предрасуди и работат за единство 
на сите граѓани, без разлика на верата 

и на нацијата, а во интерес на Македо-
нија. Иако е пратеничка веќе една и пол 
година, таа во фокусот на македонската 
јавност дојде откако беше цел на непри-
мерното однесување на пратеникот од 
редовите на Партијата за движење на 
Турците, Енес Ибрахим, кој ја обвини 
дека на двапати ја менувала својата на-
ционалност за да стане Македонка. Мла-
дата, но спокојна Исмајлоска - Старова на 
навредите одговори достоинствено и со 
тоа ги здоби симпатиите на сите граѓани 
на Македонија, без разлика на нивната 
националност или вера.

Без разлика 
кој како се 
чувствува и 
декларира, 

нема оправда-
ние за нацио-
налистичко 

однесување. 
Живееме во  

21 век и 
сметам дека 

само сплотени 
и заедно 

можеме да 
придонесеме 
за развој на 

нашата заед-
ничка таткови-
на Република 
Македонија

Очекувајте 
да останам 
доследна, 
посветена 
и борбена. 

Сакам моите 
деца да бидат 
горди кога ќе 

кажат дека 
Нола им е 

мајка
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 ИНТЕРВЈУНОЛА ИСМАЈЛОСКА - СТАРОВА



Н а ми ро по ма за ние, или, се-
пак, по про шка во Еру са лим? 
По ве ро јат но вто ро то и, нај-

ве ро јат но, во Тел Авив. Ба ди ја ла 
од бра ни ме ди у ми и под го тве ни 
сце на ри ја, ви стин ски кош мар е ко
га има те ли дер што не знае да ги 
скрие сво и те емо ции и рас по ла га 
со фа ци јал на екс пре си ја, ко ја, ед-
но став но, откри ва сѐ. Кол ку и служ-
би те за т.н. „од но си со јав но ста“ и 
со вет ни ци те да се оби ду ва ат да го 
на ма лат ри зи кот од ли де ро ва та 
„дар ба“ да приз нае сѐ, тие, се пак, не 
се вол шеб ни ци ни ту, пак, искре но, 
тол ку мно гу им се ра бо ти. Еру са лим 

е вр вот, а спа си те лот од Мур ти но и 
та ка одам на игра рол ја пре го ле ма 
за сопс тве ни от та лент, ве лат поз-
на ва чи те на со стој би те. Ова  е уште 
ед на ка ра кте ри сти ка на лу ѓе то што 
ко ри стат тре то ли це ед ни на за се бе, 
кон ста ти ра ат пси хо ло зи те...

Ка ко и да е, на ед наш се на о ѓа во 
Изра ел, во си ту а ци ја во ко ја дејс-
тва та, за мис ле ни ка ко „бом би“ или 
средс тво за вра ќа ње на власт во 
ма тич на та зем ја, мно гу ги над ми-
наа гра ни ци те на др жа ва та во ко ја 
са ка да вла дее. На стра на што ли де-
рот, кој има оби чај пеш да ми ну ва 
гра ни ци, одед наш мо ра да ле та со 
ави он за да стиг не на от чет и на 

про шка во, спо ред на ве сту ва ња та, 
до тич на та оште те на др жа ва. Таа, 
пак, за ин вен тив но и ин те ли гент-
но, ка ко и це ла та сво ја ор га ни зи-
ра ност и дејс тву ва ње, да ја за мач ка 
и ма ски ра ра бо та та – обез бе ду ва 
и сред ба со пре тсе да те лот. Неј се 
што тра е ње то се ме ри во се кун ди и 
единс твен до каз е сним ка та од мо-
би лен те ле фон на не кој од еки па та 
на опо зи ци ски от ли дер, цел та е по-
стиг на та. Мол чат и прес-служ би те 
од ка би не тот, но од дру га ва стра на 
со фан фа ри и хим ни го вос пе ва ат 
ве ли чес тве ни от од по па ла та та. 
И тол ку. Од сред ба та ни што кон-
крет но. След ни от со го вор ник го 
де ман ти ра, но тоа не го спре чу ва 
да про дол жи со при каз на та. Си те, 
пак, се пра шу ва ат – што ба ра тој та
му? А ло ги ка та е мно гу ед но став на. 
Про шка. И ни што по ве ќе.

А тие? Ин фор ма ции за не де ло то. И 
ни што по мал ку... Ви сти на та е де ка 
Мо сад, ед на од нај до бри те свет ски 
без бед нос ни служ би, има не ве ро-
јат но бо га то искус тво со „бом ба ши“. 
Ви стин ски. На стра на, те шко де ка ѝ 
ве ру ва на спе ци јал на та об ви ни тел-
ка со по себ ни, ми ли он ски по тре би. 
Од пр ва ра ка си е од пр ва ра ка...

Ко га ќе ве соп не про то ко лот

Под го то вки те на со вет ни ци те тра е ја дол го. Свес-
ни де ка не ма ат лес на за да ча во „пер е ње“ и „пег-
ла ње“ на по се та та, не за луд но, со се бе зе доа и 
со од вет ни, по доб ни ме ди у ми, кои не ма ни на крај 
на умот да пра ша ат не што не при јат но и по греш-
но. Па и та ка, пар ти ја та се „бо ри“ за ме ди ум ски те 
сло бо ди во Ма ке до ни ја, не во Изра ел, не ли?! 
Оваа ста ра и поз на та пра кти ка ве ќе е пар ти ска 
кла си ка. По ве ќе па ти ја при ме ни ја и во Бри сел. 
А тоа на што тре ба да од го во рат е кој го пла ти 
па тот и сме сту ва ње то на ме ди у ми те. Нај ве ро јат-
но, тој лич но го пла тил „аранж ма нот“. Па, не ли, 
ка ко што са ми от приз на - За е ви се нај го ле ми те 
фи нан си е ри на опо зи ци ја та. Не кол ку евра од кај 
Ви це то за ми на ле и во Изра ел.

Се пак, мо же ле и по до бро да се под го тват. Осо-
бе но око лу про то ко лот. Ед но став но, ка де и да 
е во све тот, на др жав нич ка сред ба со пре тсе-
да тел на др жа ва, осо бе но во Изра ел, не се оди 
со свет ло сив ко стум, си на ко шу ла и со цр на 
вра то вр ска! Стро ги от, др жав нич ки код на об-
ле ку ва ње на ла га те мен ко стум и бе ла ко шу ла. 
Упс! Ста ти ва... Ре ал но ста е по ве ќе од ед но став на 
и ја откри ва ат две те дру ги сред би - За ев бе ше 
по ви кан на раз го вор во Ми ни стерс тво то за вна-
треш ни ра бо ти на Изра ел и во тај на та служ ба 
Мо сад, што на ни кој на чин не се сов пад на со 
при каз на та за по се та од тип што СДСМ са ка ше 
да ѝ го про да де на јав но ста.

Ко га „бом ба та“ ќе ви се удри од гла ва
СПА СИ ТЕ ЛОТ ОД МУР ТИ НО НЕ ПО МИ НА НИ ВО ЕРУ СА ЛИМ АНАЛИЗА

Пред да се ана ли зи ра са-
ма та по се та, тре ба да се 
по ста ви пра ша ње то, зо-
што се слу чу ва ток му се
га и зо што ток му на таа 
др жа ва, ве ли до цент д-р 
Але ксан дар Да штев ски, 
чиј што ре сор е ме ѓу на-
род но то пра во. Спо ред не
го, има др жа ви ка де што 
на власт се со ци јал-де мо-

крат ски пар тии, па, мо же би, во овие те шки мо мен ти за опо-
зи ци ја та по се та та на та ква др жа ва би би ла мно гу по ко рис на 
за За ев откол ку по се та та на Изра ел?

ДАШТЕВСКИ: Во кон текст на пра ша ње то, ка ко клуч на со лу-
ци ја тре ба да се по ста ви да ли ова е из ви ну ва ње за ште та та 
што За ев ѝ ја на пра ви на др жа ва та Изра ел во те кот на еу-
фо ри ја та на об ја ву ва ње то на прис лу шу ва ни те раз го во ри, 
та ка на ре че ни „бом би“. То гаш За ев не про мис ле но об ја ви 
раз го вор на изра ел ски опе ра ти вец од Ми ни стерс тво то 
за од бра на, а по раз го во рот ја об ја ви не го ва та пат на ис-
пра ва, што не е доз во ле но ни спо ред на ши те по зи тив но 
прав ни про пи си би деј ќи лич ни те по да то ци се за шти те ни 
спо ред за кон, а да не го во ри ме за стран ски др жав ја ни. 
Ва ков слу чај не е за бе ле жан во све тот. Ние сме све до ци 
на раз ни актив но сти на тај ни те служ би, но ни ко гаш не 

Да штев ски: Да ли е ова из ви ну ва ње то  
на За ев за ште та та?

СДСМ се нај де на те шки, ви стин ски ма ки. Не е 
проб лем ко га тре ба да из ла же до ма, тоа за пар ти-
ја та се ви ка се којд не вие, а на ро дот и та ка до бро 
пре поз на ва ко га се слу чу ва тоа – се мр да ат ус ни те 
на чел ни ци те... Гра да ци ја та на проб ле ми те на ста-
ну ва ко га за до маш ни по тре би ќе тре ба тоа да го 
на пра ви во ту ѓи на. Осо бе но во Изра ел. Ту ка не 
по ма га ат ни од бра ни ме ди у ми. На ла га та ѝ се ку си 
но зе те, а ра це те на Мо сад се ужас но дол ги...
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се пу ште ни раз го во ри ме ѓу нив ни-
те служ бе ни ци, ни ту се об ја ву ва ни 
нив ни те лич ни по да то ци.

Изра ел ска та ар ми ја е ме ѓу пр ви-
те де сет во све тот, а нив на та тај на 
служ ба Мо сад е ме ѓу пр ви те пет. Се 
ра бо ти за иск лу чи тел но про фе си-
о нал на и се ри оз на служ ба, ко ја не 
доз во лу ва ва кви пре се да ни. Ко га ќе 
се на не се ште та на служ ба та, ка ко 
што на пра ви За ев откри вај ќи лич ни 
по да то ци на неј зин опе ра ти вец, со 
што ди рект но ја за гро зи не го ва та 
без бед ност и ја ком про ми ти ра ше 
др жа ва та Изра ел, ко ја не доз во лу ва 
да ѝ се слу чу ва ат ва кви уда ри, тој се 
до ве де и се бе си во опас на со стој ба.

Не го ва та служ ба за од но си со јав но ста 
има на пра ве но про це на, по со чу ва Да-
штев ски, де ка таа гре шка мо же да би де 
мно гу опас на за За ев и за не го ва та 
пар ти ја, па оваа по се та, за ко ја сил но е 
ло би ра но, мо же да се сме та ка ко обид 
за из ви ну ва ње од не го ва стра на.

ДАШТЕВСКИ: За до бри те поз на ва чи 
на со стој би те во ме ѓу на род на та по-
ли ти ка е јас но де ка Изра ел мо же да 
го при ми од дип ло мат ски при чи ни во 
кур то аз на по се та, но ни ко гаш не ма да 
му ја про сти гре шка та. Од до би ва ње 
на не за вис но ста во 1947 го ди на до 
де нес, во од но си те со це ли от свет тие 
го при ме ну ва ат та ли он ско то на че ло. 
Тоа зна чи де ка на За ев и на не го ва та 
пар ти ја ќе им би де вра те но со иста ме
ра - да ли ди рект но или ин ди рект но, 
но тие ќе би дат иском про ми ти ра ни.

Да се по тсе ти ме на убис тво то на изра-
ел ски те спор ти сти на Олим пи ски те 
игри во Мин хен во 1972 го ди на. То-
гаш беа уби е ни двај ца ат ле ти ча ри, а 
де вет беа др же ни во за лож ниш тво и 
по тоа уби е ни од стра на на па ле стин-
ска та те ро ри стич ка ор га ни за ци ја 8 
Сеп тем ври. Изра ел ска та вла да два-
е сет го ди ни спро ве ду ва ше атен та ти 
врз си те што учес тву ва ле во пла ни-
ра ње на овој чин, сѐ до де ка не го уби 
и пос лед ни от учес ник.

За тоа мо же ме да зак лу чи ме де ка оваа 
кур то аз на по се та, ко ја е обич на па ро-
ди ја, тре ба да се тол ку ва ка ко опа сен 
че кор за За ев, од при чи ни што до кол-
ку Изра ел ци те го за бо ра ви ле тоа што 
го на пра вил, не ма ше да го при мат. 
По по се та та, со си гур ност, мо же да се 
оче ку ва тие да му вра тат на ист на чин 
за тоа што им го на пра ви.

Ни ков ски:  
Во Изра ел му одр жаа лек ци ја

По се та та на За ев на Изра ел, се ка ко, прет-
ста ву ва из не на ду ва ње, ве ли по ра неш ни-
от ам ба са дор и др жа вен се кре тар во МНР, 
Ри сто Ни ков ски, спо ред кој по ло ги ка та на 
не шта та, тој бе ше та му на нив на по ка на и 
не ма ни ка ква ос но ва, ни ту ка ков би ло мо-
тив, ини ци ја ти ва та да е на За ев. Впро чем, и 

да бе ше, ќе на и де ше на со сем по и на ков трет ман, це ни Ни ков ски, а, aко 
ве ќе го по ка ни ле, мо ра ле да има ат се ри оз на при чи на.

НИКОВСКИ: Ако се оби де ме да го пре ци зи ра ме по во дот, не ма ме го-
лем из бор. Единс тве ни от мо тив за Изра ел ци те мо же да би дат са мо 
„бом би те“. При каз на та за нив и вр ска та со Изра ел до бро ги зна е ме. 
Де ка е тоа рам ка та на по се та та по ка жу ва ат и две те глав ни сред би што 
ги има За ев во Тел Авив – со за ме ни кот пре ми ер и ми ни стер за вна-
треш ни ра бо ти и со вто ри от чо век на нив на та тај на служ ба - Мо сад. 
Зна чи, со стру кту ри те што се над леж ни за без бед но ста. Не тре ба да 
има ди ле ма: те ма та мо же да би де са мо со ра бо тка та ме ѓу две те зем ји 
на без бед но сен план. Ако е та ка, а та ка изг ле да, при чи на та мо же да 
би де са мо уда рот што го до жи веа таа со ра бо тка со об ја ву ва ње то на 
„бом би те“. Дру го об јас ну ва ње не ма, ни ту мо же да има.

Не кој ќе пра ша – а, зо што го при мил пре тсе да те лот на др жа ва та? 
Тоа е го ле ма чест за За ев. Тоа е точ но. Ме ѓу тоа, об јас ну ва ње то е 
ед но став но: без бед но ста на Изра ел е клу чен при о ри тет за зем ја та. 
Зна е ме и зо што: око лу шест ми ли о ни Евреи се оп ко ле ни со пре ку 
130 ми ли о ни не при ја тел ски рас по ло же ни Ара пи. Од тие при чи ни, 
Мо сад е др жа ва во др жа ва та. Тоа е ед на од нај сил ни те и најс по соб ни 
тај ни служ би во све тот. Та ка, при е мот кај пре тсе да те лот, кој си гур-
но тра ел кра тко, е по ра ка де ка ни кој не тре ба да си игра со нив на та 
без бед ност, а нај мал ку да об ја ву ва по да то ци за нив ни аген ти. Тоа го 
по твр ди и За ев пре не су вај ќи ја по ра ка та на пре тсе да те лот: „об вр-
ска на по ли ти ча ри те е да се гри жат за без бед но ста на гра ѓа ни те!“ 
Или, со дру ги збо ро ви – да не ги ури ва ат сопс тве ни те и ту ѓи те без-
бед нос ни си сте ми!

Изра ел е све сен де ка ни прет сто јат из бо ри, ве ли Ни ков ски и со овој по тег, 
тие са ка ат да се обез бе дат од но ви не од го вор ни по те зи на За ев и не го ви те.

НИКОВСКИ: За ев, оправ да но се гор дее со че ста што му бе ше при ре-
де на и дол го ќе се фа ли со сли ки те од по се та та. Се пак, та му му бе ше 
одр жа на лек ци ја што ќе ја пам ти и ко ја мо ра ше мно гу по ра но да ја 
на у чи. На при мер, де ка не ма зем ја во све тот во ко ја не се прис лу-
шу ва ат дип ло ма ти те, кои, за „воз врат“, во ам ба са ди те има ат „глу ви 
со би“ за ко ле ги у ми те, за да не им се пи ка ат ту ѓи уши! █
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Џ онс е два е сет и вто ри от со-
вет ник за на ци о нал на без-
бед ност на аме ри кан ски 

пре тсе да тел во исто ри ја та на 
САД, а сво ја та долж ност ја вр шел 
22 ме се ци, од ја ну а ри 2009 го ди на 
до октом ври 2010 го ди на. Во тој 
пер и од, освен по ко мен та ри те за 
те шки гло бал ни те ми ка ко вој ни-
те во Ирак и во Авга ни стан, тој во 
ма ке дон ска та јав ност бе ше ре чи си 
не поз нат. Не го во то име се спо ме-
ну ва ше са мо ка ко дел од сред би те 
што тој ги има ше со ма ке дон ски от 
др жа вен врв во Ва шин гтон, Њу јорк 
и во Ки ев.

Ге не ра лот Џонс, кој сво ја та вој нич-
ка ка ри е ра ја за поч нал уште во вој-
на та во Ви ет нам, во тој пер и од ни ту 
ед наш не ка жа јав но де ка Ма ке до-
ни ја тре ба да вле зе во НА ТО, иа ко 
на по зи ци ја та прв аме ри кан ски екс-
перт за без бед ност дој де не це ла 
го ди на по го ле ми от дип ло мат ски 

по раз на САД на са ми тот на НА ТО 
во Бу ку решт и по ло ви на го ди на 
по пот пи шу ва ње то на до го во рот 
за стра те шко парт нерс тво ме ѓу 
Ма ке до ни ја и САД во Ва шин гтон. 
При чи ни за ра ди кои се га е изг ла-
сен по ова пра ша ње ве ро јат но има 
по ве ќе, а ед на од нив е тоа што се га 
ве те ра нот во ар ми ја та на САД не ма 
по ли тич ки об вр ски да мол чи за ра-
бо ти за кои не е на иста ли ни ја со 
по ли ти ка та на пре тсе да те лот Оба-
ма, но глав на та при чи на е тоа што 
од пер и о дот ко га си дал оста вка 
до се га, дра ма тич но се про ме не ти 
окол но сти те и по зи ци и те на две те 
су пер си ли, вклу чи тел но и во ре ги-
о нот во кој е сме сте на Ма ке до ни ја.

САД мо ра ат да од го во рат 
на офан зи ва та на Пу тин

Ка ко вој ник кој има искус тво од 
де се ти на конф ли кти во кои би ла 
вклу че на ар ми ја та на САД и ка ко 
чо век кој ре чи си две го ди ни ди-
рект но учес тву вал во пла ни ра ње-

то и во спро ве ду ва ње то на аме ри-
кан ски те без бед нос ни по ли ти ки 
во це ли от свет, Џонс пред Ко ми-
те тот за од бран бе ни пра ша ња на 
аме ри кан ски от Се нат збо ру ва ше 
во ко рист на Ма ке до ни ја. Не за тоа 
што одед наш сфа тил де ка Гр ци ја е 
ви нов на за ве то то во Бу ку решт или 
за тоа што по дол ги го ди ни ана ли за 
нѐ за са кал, ту ку за тоа што се пла ши 
од на ма лу ва ње то на аме ри кан ско то 
вли ја ние на Бал ка нот, ка де што Ру-
си ја сѐ по сил но се ин фил три ра пред 
сѐ енер гет ски, но и на по ли тич ко, 
еко ном ско и на кул тур но по ле.

Пред ло гот на Џонс е во 2016 го ди на, 
ка ко од го вор на ру ски те оби ди да 
ста не по го лем фа ктор на Бал ка нот, 
да би дат при ме ни две те зем ји што 
има ат жел ба и по тен ци јал за тоа. 
Освен Ср би ја, ко ја не ма жел ба да 
би де дел од али јан са та, и Ко со во и 
Бос на и Хер це го ви на, кои не се под-
го тве ни за при ем, Ма ке до ни ја и Цр на 
Го ра се единс тве ни те што мо жат да 
би дат дел од но во то про ши ру ва ње 

на али јан са та. За Гру зи ја и за Укра-
и на ве ќе ни кој во за пад ни те цен три 
на моќ не раз го ва ра ка ко за мож ни 
кан ди да ти, осо бе но во си ту а ци ја 
ко га Пу тин од го вор ни ца та на Обе-
ди не ти те на ции пре ду пре ди де ка 
Ру си ја ве ќе не ма да го то ле ри ра 
ши ре ње то на НА ТО и де ка Мос ква 
не ма да се ди со скр сте ни ра це во 
вр ска со про во ка ци и те, ка ко што 
тој ги на ре че, за при е мот на но ви 
член ки во али јан са та.

Цр на Го ра ако е  
под го тве на, за  
Ма ке до ни ја не ма ди ле ми

Искус ни от стра тег со си от свој ка-
па ци тет по ба ра итен при ем на Ма-
ке до ни ја и на Цр на Го ра во НА ТО. И 
до де ка за Цр на Го ра оста ви про стор 
оваа др жа ва да не е под го тве на, 
за Ма ке до ни ја не ма ше ди ле ми да
ли тре ба да би де во НА ТО. За Џонс 
ве то то за ма ке дон ски от при ем во 
НА ТО е тра ги чен по ли тич ки конф-
ликт во са ма та али јан са, де фи ни-
ци ја ко ја до се га не ја слуш нав ме 
од ни ту еден за па ден прет став ник 
без раз ли ка да ли е акту е лен или 
по ра не шен функ ци о нер.

„Мо ра ме да ја ре а фир ми ра ме 
по ли ти ка та на отво ре на вра та 
на НА ТО. НА ТО мо ра да ја спре чи 
Ру си ја во неј зи ни те пла но ви да 
ги за тво ри вра ти те на НА ТО за 
при ем на ид ни член ки. На са ми-
тот во Вар ша ва след на та го ди на 
НА ТО тре ба да ја при ми Цр на Го
ра, под прет по ста вка де ка таа ги 
ис пол ни ла си те по ли тич ки и во-
е ни об вр ски. Со тоа ќе се на ма ли 
рас теч ко то вли ја ние на Ру си ја на 
Бал ка нот и ќе се ис пра ти си лен 
сиг нал де ка ви зи ја та за обе ди-
не та Евро па сѐ уште е ва лид на. 
Сли чен на пор тре ба да би де на-
пра вен од стра на на Ва шин гтон 
за да се деб ло ки ра тра гич ни от 
по ли тич ки конф ликт во НА ТО кој 
ја спре чи Ма ке до ни ја да го за зе ме 
сво е то це лос но зас лу же но ме сто 
ка ко член ка на НА ТО“, из ја ви ге-
не ра лот Џонс пред Ко ми те тот за 
од бран бе ни пра ша ња на Се на тот.

Кри тич на ма са  
за про ши ру ва ње на НА ТО

Со на ста пот на ге не ра лот Џонс во аме ри-
кан ски от Се нат про дол жу ва тра ди ци ја та 
на ви со ки прет став ни ци на зем ји-член ки 
на НА ТО или на са ма та али јан са по за вр-
шу ва ње то на нив ни те функ ции да би дат 
искре ни и да го ка жат тоа што го мис лат. 
Пред две го ди ни исто то го сто ри по ра неш-
ни от ге не ра лен се кре тар Џорџ Ро бер тсон, 
кој, до де ка бе ше на по зи ци ја мол че ше за 
да по тоа ка же де ка е го ле ма не прав да што 
Ма ке до ни ја по ви на на Гр ци ја е оста ве на 
над вор од али јан са та.

Без раз ли ка што ба ра ње то за при ем на 
Ма ке до ни ја во НА ТО до а ѓа од по ра неш-
ни функ ци о не ри, до бро е што вли ја тел ни 
лич но сти, осо бе но по чи ту ва ни екс пер ти 
по без бед нос ни пра ша ња го за поч ну ва-
ат ова пра ша ње на де се ти на ме се ци пред 
са ми тот на НА ТО во Вар ша ва до го ди на. Со 
све до че ње то на ге не ра лот Џонс во Се на-
тот, и со из ја ви те на пол ски от ми ни стер за 
од бра на, кој пред еден ме сец из ја ви де ка 
Пол ска има об вр ска и жел ба да ра бо ти на 
ма ке дон ски от влез во НА ТО, се зго ле му ва 
за се га ма ла та гру па јав ни под др жу ва чи 
за иде ја та Ма ке до ни ја да ги пре ки не ве

ќе бес мис ле ни те го диш ни ак-
ци ски про гра ми и да ста не и 
фор мал но член ка на али јан са та. 
Да ли оваа за се га ма ла и на ви-
дум ми нор на гру па за ед но со 
Тур ци ја, Сло ве ни ја и се на де ва-
ме Ал ба ни ја и Бу га ри ја, мо жат 
да про ме нат не што на след ни от 
са мит, за ви си од мно гу ра бо ти. 
Пред сѐ од ко ли чи на та страв во 
САД од по тен ци ја лот на Ру си ја 
да про ди ра на Бал ка нот ка ко 
и од мож но ста пред за ми ну ва-
ње то од Бе ла та ку ќа пре тсе да-
те лот Оба ма да на пра ви не што 
по што ќе ги па ме ти Бал ка нот 
и али јан са та во це ли на. Од луч-
ни те ак ции на Пу тин во Си ри ја, 
Укра и на ка ко и ане кси ја та на 
до го во ри те на Крим за но ви те 
га со во ди во Се вер на Евро па ја 
ста ва ат Аме ри ка во си ту а ци ја 
во ко ја мо ра да сто ри не што за 
да го вра ти кре ди би ли те тот во 
Евро па. Ре чи си си те до бро упа-
те ни се сог лас ни де ка при е мот 
на Ма ке до ни ја и на Цр на Го ра 
во НА ТО е нај без бол ни от на чин 
САД и али јан са та да по ка жат 
де ка не се збу не ти од од не су-
ва ње то на Ру си ја и де ка не ма 
на ме ра да се пов ле че од гло бал-
ни те во е но-по ли тич ки ма не ври 
во кои Мос ква во мо мен тов има 
по го лем ус пех. █

По ра неш ни от со вет ник за 
на ци о нал на без бед ност на САД, 
по точ но на пре тсе да те лот Оба ма, 
ба ра Ма ке до ни ја за ед но со Цр на Го ра 
да би де при ме на во Се вер но ат лант ска та 
али јан са на след ни от са мит во Пол ска. 
Пен зи о ни ра ни от ге не рал Џемс Џонс пред 
аме ри кан ски те се на то ри го ка жа она што 
мно гу ми на го мис лат, но се пла шат јав но да го 
ка жат. САД мо ра ат да ја про ме нат та кти ка та ако 
са ка ат да го за др жат вли ја ни е то на Бал ка нот ка де 
што Ру си ја е сѐ по а ктив на. При е мот на Ма ке до ни ја 
и на Цр на Го ра е на чин да се од го во ри на Ру ска та во е на 
и дип ло мат ска офан зи ва, сме та ге не ра лот Џонс

Ру си ја - при чи на за влез на
РА СТЕ КРИ ТИЧ НА ТА МА СА ЗА СА МИ ТОТ ВО ВАР ША ВА

Ге не ра лот пре ду пре ду ва  
на ге рил ски ак ции 
Во сво јот на стап во Се на тот на САД  
ге не ра лот Џонс ана ли зи ра ше де ка Ру си ја 
ќе про дол жи да вли јае на ни за зем ји кои 
се га не се под неј зи на кон тро ла и де ка 
на ско ро мо же да се слу чи упад од по мал 
обем на ру ски си ли на те ри то ри ја та на 
не ко ја од член ки те на НА ТО, со што би 
се по ка жа ло де ка али јан са та не ма вол ја 
или спо соб ност да ги за шти ти сво и те член ки од хи брид ни ви до ви во ју ва-
ње. При тоа Џонс не иск лу чу ва де ка Ру си ја би мо же ла да ко ри сти уфр ле ни 
до бро вол ни ге рил ски си ли про тив кои те шко ќе мо же да се ко ри сти чле нот 
5 од до го во рот за НА ТО ,кој пред ви ду ва под др шка на си те член ки на НА ТО 
за зем ја та ко ја е на пад на та. Спо ред по ра неш ни от со вет ник за на ци о нал на 
без бед ност на Оба ма, аме ри кан ски от и европ ски от од го вор на за си ле но то 
ру ско вли ја ние тре ба да со др жи и гра де ње на енер гет ска, те ле ко му ни ка ци ска 
и транс порт на ин фра стру кту ра ко ја би се про те га ла од Бал ти кот на се вер до 
Ја дра нот на југ, со што на европ ски те зем ји кои би мо же ле да пот пад нат под 
сфе ра та на ру ско вли ја ние би им се по ну ди ле ал тер на тив ни из во ри на енер-
ги ја и би се на ма ли ла опас но ста од упо тре ба та на ру ски от гас ка ко оруж је во 
на та мош ни те од но си со Ру си ја. Со тоа и Џонс јав но се спро тив ста ви на за се га 
бло ки ра ни от про ект „Тур ски тек“ со кој ру ски от гас пре ку Цр но то Мо ре, Тур-
ци ја, Гр ци ја, Ма ке до ни ја, Ср би ја и Ун га ри ја би вле гу вал во ЕУ.

КОЛУМНА

Ма ке до ни ја во НА ТО

Пишува |  
Горан Момироски
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ЕКОНОМИJА

Сегашните поплави претставуваат своевидна реприза на пролетните 
поплави, кога исто така штетите беа огромни, како за земјоделците, 
така и за граѓаните кои цехот на поплавите го платија преку поскапи 
земјоделски производи. Сѐ на сѐ, климатските промени го прават 
своето, ставајќи го аграрот во позиција да се бори со последиците од 
нив, без здив и можности да вложува во предизвиците за побогато и 
поквалитетно производство
Пишува | Александрија Стевковска  

ПОПЛАВИТЕ СТАНАА ХРОНИЧНА БОЛЕСТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Временските 
неприлики 

предизвикаа 
штети, не 

само во земјо-
делството, 
туку и во 

домовите на 
многу граѓани

Елемен-
тарните 

непогоди 
не можат да 
се избегнат, 
но може и 

треба да се 
најде модел 
за ублажу-

вање на 
последиците 

од нив
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Уште недоисплатени едни, стигнаа други штети

Нивите претворени во езера, 
измиена почва, несобрани 
есенски култури, поплаве-

ни куќи, уништени домаќинства. 
Ова е сликата која деновиве може 
да се види во повеќе региони во 
земјава, направена од поплавите 
предизвикани од обилните вр-
нежи од дожд. Колкави се точно 
штетите допрва ќе се проценува, 
но првичните согледувања го-
ворат дека тие се големи и дека 
земјоделството е ставено во мно-
гу незавидна ситуација, па во ус-
лови кога сѐ уште не се доиспла-
тени претходните штети, веќе се 
создаваат нови. Сегашните поп-
лави претставуваат своевидна 
реприза на пролетните поплави, 
кога, исто така, штетите беа ог-
ромни, како за земјоделците, така 

и за граѓаните кои цехот на поп-
лавите го платија преку поскапи 
земјоделски производи. Сѐ на сѐ, 
климатските промени го прават 
своето, ставајќи го аграрот во по-
зиција да се бори со последици-
те од нив, без здив и можности 
да вложува во предизвиците за 
побогато и поквалитетно произ-
водство. Единствена помош во 
вакви услови доаѓа од владата, 
која несебично му помага на овој 
сектор преку покривање на ште-
тите од природните непогоди, но 
природата очигледно е побрза 
и од оваа помош. Најлошото во 
ваква ситуација е што метеоро-
лозите најавуваат нови врнежи, 
па земјоделците се исплашени 
од влошување на состојбата на 
терен.  

█ Уште не се исплатени пари-
те за штетата од претходните 
поплави, а веќе се направени  
нови штети. За нашиот земјо-
делец климатските промени се 
кошмар со кој тој сѐ потешко се 
соочува. Елементарните непо-
годи не можат да се избегнат, 
но може и треба да се најде мо-
дел за ублажување на последи-
ците од нив. Еден од моделите 
за намалување на штетите е 
чистење на каналите и сливни-
те подрачја, бидејќи кога се тие 
затнати, секој, па и најмал дожд 
ќе предизвика поплава. За не-
чистите канали сите се винов-
ни, бидејќи луѓето ги полнат 
каналите со смет, а кога ќе се 
случи поплава, тогаш обвину-
ваат некој друг. Втор модел за 
помали штети е осигурување 
на посевите, што е единствен 
начин за делумна финансиска 
поткрепа во услови на вакви 
кризни ситуации - вели прет-
седателот на Федерацијата на 
фармери на Македонија, Никола 
Стаменов.

Тој нагласува дека поплавите ќе 
влијаат врз увозната зависност 
од храна на земјава.

█ По нивите има многу култури 
кои сѐ уште не се собрани, како 
што се фуражните култури, 
сончогледот, грозјето. Соби-
рањето на она што остана ќе 
доцни, па ќе се чека да се исуши 
малку земјата за да се подготви 
за есенска сеидба, што пак ќе 
значи пробивање на роковите 
и нови штети - додава Стаменов.   

Агроекспертите објаснуваат 
дека почвата е максимално за-
ситена со вода.

█ Нема капацитет да прими 
повеќе и водата лежи над 
површината. Каналите, пак, 
се преполни. Наместо да ја 
исцедуваат, ја враќаат водата 
од реките. За дел од културите 
ќе биде проблем измивањето 
на хранливите материи од поч-
вата и нивно разнесување по 
други места. Измивањето на 
површината воедно ќе донесе 
покрупни камчиња и непло-
ден слој. За да се среди сето тоа, 
потребно е време. Загубите на 
родот во секој случај ќе бидат 
многу помали во однос на ште-
тите што ќе ги предизвика де-
градацијата на земјиштето. Ќе 

биде потребен подолг период 
додека почвата да се врати во 
првобитната состојба за да 
може да се обработува - дода-
ваат агроекспертите.             

Поради обилните врнежи од 
дожд што изминатиов период 
ја зафатија земјава, во Кочан-
ско, токму сега кога требаше 
да почне жетвата, голем дел од 
површините со ориз се под вода. 
Земјоделците  кои претходно се 
надеваа дека годинава ќе имаат 
добар род, сега загрижени велат 
дека голем дел од посевите се 
уништени, а штетите допрва ќе 
се проценуваат.

Обилните врнежи од дожд ја 
стопираа и бербата на грозјето. 
Лозари те стравуваат дека не 
само што нема да можат навре-
ме да го соберат родот, туку и 
дека поради врнежите од дожд, 
грозјето ќе има помалку шеќер-
ни единици што пак значи и по-
ниска откупна цена.

Ништо подобра не е состојбата 
ниту со житните култури. Во 
пелагонискиот дел поради по-
ројните врнежи од дожд е пре-
кината есенската седба, а голем 
дел од посевите со пченка и онаа 

пченица што веќе е посеана, се 
уништени, а има поплавени и 
површини со црвена пиперка.

Годинешната  жетва на пчени-
цата беше со преполовени при-
носи и намалено производство 
поради поплавите што пролетва 
ја зафатија земјата, особено во 
најголемата житница Пелаго-
нија. Сега доколку се пролон-
гира есенската сеидба, но и ако 
површините бидат длабоко 
уништени од сегашните поп-
лави, и годинава, односно на-
редната година се очекува пот-
фрлање на родот на пченицата.

Според заменикот на министе-
рот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство, Ванчо Костади-
новски, временските неприлики 
предизвикаа штети, не само во 
земјоделството, туку и во домо-
вите на многу граѓани.

█ Ние како влада веднаш реа-
гиравме, испраќајќи механи-
зација на терен за да помогне 
во соочувањето со последи-
ците од поплавите. Што се 
однесува до штетите, не мо-
жеме да кажеме колкави се 
тие, бидејќи сѐ уште се прават 
проценки на терен. Кога ќе до-
биеме финална слика за ште-
тите, ќе знаеме точно колкави 
се тие - изјави Костадиновски.

Поројните врнежи од дожд 
предизвикаа штети во повеќе 
региони во Македонија. Имаше 
пораст на водостоите на реката 
Вардар на потегот Удово – Демир 
Капија, како и на нивото на Црна 
Река во Прилеп, а се излеаја реки-
те во тетовските села Мала и Го-
лема Речица. Најкритично беше 
во Охрид каде што наврнаа 90 ли-
три дожд на квадратен метар, а 
поради затнатите канали водата 
се излеа на улиците во некои де-
лови од градот и поплави голем 
број куќи, фирми и угостителски 
објекти. Надлежите уверуваат 
дека состојбата се следи. Нови 
врнежи од дожд, според УХМР, се 
очекуваат и наредниве денови. █



Една чаша 
сок од калин-
ка го намалу-

ва ризикот 
од кардио-
васкуларни 

болести
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Сочни,здрави и профитабилни
БИЗНИС ВО ПОДЕМ, ОДГЛЕДУВАЊЕ КАЛИНКИ 

Калинката (Punika granatum) е овошка, 
која расте на листопадни дрвца со низок 
раст, до пет метри височина. Потеклото 
ѝ е од Персија. Најодгледувана е во 
Турција, Тунис, Шпанија, Ирак, Кина, 
Калифорнија, Русија. Кај нас најмногу 
успева во потоплите делови на земјава, 
Валандово, Гевгелија, Дојран

Пишува | Александрија Стевковска  

Најмногу ѝ одговара плодна и растресита 
почва, заштитена од ветрови. Зреењето, 
зависно од сортата, е во првата декада на 

октомври до третата декада на октомври, бербата 
е во два-три наврати. Цветот е светлоцрвен, многу 
атрактивен и цвета во неколку фази.

| ЗЕМJОДЕЛСТВОМАЛИ БИЗНИС СОВЕТИ 

Плодовите се со големина од пет 
со 12 сантиметри во дијаметар, 
со заоблена шестоаголна фор-
ма во кој се наоѓаат околу 600 
водести семки, кои се со црвена 
до виолетова боја. Калинките се 
богати со природни хранливи и 
лековити материи. Во исхраната 
калинката најчесто се консуми-
ра како свеж сок, желе, студени 
и топли  сосови, густ сируп, кој е 
засладен и е добар како додаток 
во коктели, за вкус во колачи.

Калинките личат на црвените 
крвни зрнца и имаат широк 
спектар на лековити својства. 

Калинката, односно нејзиниот 
сок, содржи големо количество 
антиоксиданси, кои го штитат 
телото од слободните ради-
кали што се наоѓаат во крвта. 
Богата е со витамини А, Ц, Е, 
Б5, калиум, фолна киселина 
и со железо. Една чаша сок од 
калинка го намалува ризикот 
од кардиоваскуларни болести. 
Таа е една од малобројните рас-
тенија што содржат материи 
слични на естрогените. Фито-
естрогените од семките можат 
да ги намалат симптомите од 
менопаузата и постменопау-
зата, вклучувајќи ги и топлот-
ните бранови. Многу студии 

докажале дека калинките го 
забавуваат развојот на ракот.

Кората од плодот најчесто се 
употребува за чај против дија-
реја и цревни паразити, една 
лажичка здробена кора се пре-
лева со 200 милилитри врела 
вода, садот се поклопува и се 
остава да стои 30 минути, по-
тоа повторно течноста кратко 
се вари, се процедува и откако 
ќе се излади се пие по два-три 
филџани дневно и тоа голтка 
по голтка.

Сокот исцеден од црвените зр-
нца од калинката им се пре-
порачува на болните од арте-
риосклероза и е ефикасен во 
намалувањето на ризиците од 
срцевите заболувања, ги на-
малува маснотиите во крвта. 
Плодот е богат со витамин Ц и 
е добар антиоксиданс и е инхи-
битор на вирусните инфекции, 
витамин Б5 (пантотенска кисе-
лина), калиум, полифеноли. █



по тре ба да се из ви ни за сво-
јот вер ба лен на пад врз ед на 
го ле ма гру па лу ѓе. Мо же би 
сме та де ка со ова са мо „до ка-
жал“ де ка зас лу жу ва да до бие 
уште ед на на гра да – нај до бар 
ора тор во тур ски от свет... Ние 
зна е ме де ка де фи ни тив но 
зас лу жи да ја до бие „на гра-
да та“ лич ност на не де ла та... 
И не го ва та пар ти ја и це ла-
та опо зи ци ја мо же да би де 
гор да на на гра да та што му 
ја до де лив ме. Впро чем, гри-
жа на со вест не по ка жа ни ту 
пар ти ја та и ни ту ко а ли ци ја та 
чиј член е са ми от тој. 

БРАНКО  
ГЕРОСКИ

ДРАГАН 
ПАВЛОВИЌ 
ЛАТАС

Предлагам известу-
вачите од посетата 
на Израел, кои из-
вестуваат од местото 
на настанот, јавно да 

кажат, а уште поубаво и да докажат, дека па-
тувале на сметка на своите редакции. Заради 
принципот, нели. СДСМ не смее да се однесува 
како ВМРО-ДПМНЕ и да носи „свои“ новинари на 
патувањата на своите функционери. Јас сакам да 
верувам дека овој пат тоа не се случило.

Геро лут дека не го викнале на патување. Ама, 
ете заради принципот, нели, сите ќе чекаме 
да ги видиме доказите што ги бара. 

И тогаш, и сега, сме-
там дека требаше 
ВМРО-ДПМНЕ да го 
напушти Собранието, 

да се гласа за предвремени избори веднаш, и да се 
излезе на улица. Без подоцнежните малтретирања 
со преговори, специјални обвинители, тивката 
втора амнестија на олигархот Заев. Јавно да се 
каже што е целта на превратот и кој стои зад тоа, 
и да се бара поддршка од Македонците за избори.

Заев ќе ги даде овие одговори, порано или по-
доцна. Пред судот или пред народот. Како и да е, 
вистината ќе се дознае, а сметката ќе се наплати.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
ЈОВЕ 
КЕКЕНОВСКИ

Во првите девет месе-
ци има 19.000 нововра-
ботени, а до крајот на 
годинава очекуваме 
уште 6.000 нови вра-
бо ту вања.

Тешко на народот со опозиција која има про-
блем дури и да ги преброи новите вработувања 
на власта, а камо ли да oсмисли подобра про-
грама за намалување на невработеноста и за 
подобрување на животниот стандард. 

НИКОЛА  
ГРУЕВСКИ

Има луѓе од различни 
структури, со различ-
ни убедувања, но има 
и нешто што сите нас 
нè обединува. Имено, од сите мали или поголе-
ми различности, најголемо е злото против кое 
мораме да се избориме.

Откако се откажа од амбициозниот проект 
за преземање на ВМРО-ДПМНЕ, Јове реши да 
засвири друга песна. Овој пат во дует со Три-
фун Костовски. 

ЗОРАН  
ЗАЕВ

Во план е и реформа на 
медиумската сфера со 
оглед дека е докажана 
масовна корупција на 

медиумите од страна на власта.

Во програмата на опозицијата за враќање на 
слободата на медиумите е предвидено стручно 
жири на СДСМ да бира искусни „трубачи“ и 
„држачи на микрофон“ што ќе го придружу-
ваат Заев на патувањата. 

Еве, да не ја чекаме 
СЈО, а и Зврлевски да 
поработи малку и да 
си ја заслужи платата, 
што би рекол Груевски, 
веднаш нека открие кој го објави оперативниот 
план на СЈО доставен до Владата. А министерот 
за правда, кого лично многу го почитувам, вед-
наш да си поднесе оставка. Е така за промена се 
тргнува кон разрешница на кризата...

Опозиционерите во креативен натпревар 
кој ќе каже помизерна визија. Хит на неде-
лата е предлогот „да се казни тој што открил 
документи кои содржат јавно достапни ин-
формации“.

ЈАНИ  
МАКРАДУЛИ

 |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |   |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |  

РЕ КОА И:

█ Да ли ва ка за мис лу ва те да гра ди ме оп штес тво за си те? 
Два е сет и че твр ти април ќе дој де, но то гаш ти и тие што 
го под др жу ва ат тво јот став ќе има ат проб лем да ба ра ат 
гла со ви од тие што ги на вре ди од го вор ни ца та на Со бра-
ни е то (Но ра Ис мај лов ска – Ста ро ва).

█ Ва кви те и слич ни по стап ки и од не су ва ња на пра те ни-
ци те од пра те нич ка та гру па на СДСМ во Со бра ни е то се 
од ли ка на 19. век. На вре да та на на ци о нал ни те чув ства 
на еден пра те ник и на по ве ќе де се ти ци ил ја ди на ши со-
гра ѓа ни Ма ке дон ци со ис лам ска ве ро ис по вед ги ру шат 
си те етич ки, мо рал ни и чо веч ки стан дар ди за ра бо та и за 
функ ци о ни ра ње на Со бра ни е то во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
(ВМРО-ДПМНЕ).

█ Бев за пре па стен од фа ктот де ка прет став ник на ле ви-
ца та (Енес Ибра хим), ко ја во су шти на та не тре ба да е 
ксе но фо бич на и тре ба да е отво ре на кон си те на ци о-
нал но сти, на па ѓа пра те нич ка на вла де јач ка та пар ти ја 
(Но ла Ис мај ло ска - Ста ро ва), по ра ди неј зи на та ве ра и 
на ци о нал на ос но ва. На па ѓа со прост реч ник, кој не му 
при ле га на на ро ден прет став ник, од чи ја уста тре ба да 
те чат лек ции за де мо кра ти ја од ко ја ќе учат гра ѓа ни те. 
На кра јот на кра и шта та, во 21 век во оп што не тре ба да 
би де важ но кој на ко ја на ци о нал ност при па ѓа. Тоа се де-
ба ти од ми на ти от век (Ог нен Ја не ски).

█ Не кој си Енес Ибра хим, пра те ник, поч на да се за ни ма ва 
со тоа кој што бил по на ци о нал ност. Што да се пра ви со 
ва ква ин те ли ген ци ја? Хм, би мо жел да би де про фе сор 
на Прав ни от фа кул тет. Спе ци јал ност цен зу ра и за кон за 
по себ но об ви ни телс тво. Или пре го ва рач за овие те ми 
за кои пре го ва ра ат ти мо ви те на ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ. 
Ме ѓу тоа, нај до бро е ако стран ци ве го зе мат за со вет ник. 
За Ма ке до ни ја и за Си ри ја (Дар ко Ја нев ски).

█ Ра зо ча ра ни сме што не го ви те ко ле ги од опо зи ци ја та 
не ма ат доб лест и не смог наа хра брост да ги осу дат не го-
ви те шо кант ни и крај но не до лич ни ста во ви и за оби чен 
чо век, а осо бе но за еден на ро ден пра те ник кој тре ба да 
прет ста ву ва на род, на ме сто да на вре ду ва со не до лич ни 
збо ро ви во име то на тој на род (Го ран ско друш тво).

Ро де н: 
8.8.1984, Скоп је

Обра зо ва ние: 
Фи ло ло шки фа кул тет

Со бра ни ска та го вор ни ца 
ста на ме сто за на вре ди, 
не ос но ва ни об ви ну ва-

ња, ома ло ва жу ва ња... Да ли 
се ра бо ти за не и скус тво, на-
ив ност или за жел ба да им 
се умил ку ваш на оние „по-
ви со ки те“, нај до бро знае са-
ми от Енес Ибра хим, но она 
што кри ви ча ри те тре ба да 
го зна ат е тоа де ка тој, де фи-
ни тив но, зас лу жи од зе ма ње 
на пра те нич ки от ман дат. 
Поз на ва чи те на кри вич ни-
от за кон, осо бе но оние што 
се за ни ма ва ат со го вор на 
омра за, си гур но ќе нај дат 
до вол но при чи ни на пра те-
ни кот Енес Ибра хим да му 
се од зе ме ман да тот или во 
нај ма ла ра ка иму ни те тот, 
па да од го ва ра за не го во то 
„исто ри ско“ обра ќа ње.

Ако во Ма ке до ни ја функ ци-
о ни ра ше прав на та др жа ва, 
Ибра хим си гур но не ма ше 
да се ос ме ли да нав ле зе во 
лич на та ин ти ма на се кој гра-
ѓа нин и во не го во то пра во 
на са мо и ден ти фи ка ци ја. Не-
ма ше да си доз во ли, скри ен 
зад со бра ни ски от иму ни тет 
и ми кро фон, ин ди рект но 
да на пад не сто ти на ил ја ди 
лу ѓе, ма ке дон ски гра ѓа ни, 

кои по ра ди раз ни исто ри-
ски и по ли тич ки при чи ни, 
ме ѓу ет нич ки од но си, вер ски 
пра ша ња и пре дра су ди, но и 
по ра ди лу ѓе ка ко Ибра хим, 
во ми на то то не мо же ле или 
се пла ше ле јав но да ка жат 
кои се и што се. 

█ „На бр зо ќе дој де 24 април. 
Ама вас ќе ве не ма. До пред 
не кое вре ме бе вте Тур чин-
ка, ста на вте тор бе шка, се га 
ста на вте Ма ке дон ка. Што 
ќе би де те по 24 април?“  – 
се истак на кон тро верз ни от 
пра те ник од Пар ти ја та за 
дви же ње на Тур ци те, кој е и 
неј зин ге не ра лен се кре тар.

На Ибра хим мо же да му се 
про сти за не го ва та мла-
дост, има са мо 31 го ди на, 
но ни ка ко не мо же да му се 
про сти за на ме ра та да упа-
ти јав на за ка на за си те што 
се на ре ку ва ат на на чин на 
кој не му не му од го ва ра. На-
вре ди те кон пра те нич ка та 
Ис мај лов ска - Ста ро ва не се 
упа те ни са мо кон неа. Тие 
стиг наа до де се ти ци ил ја ди 
лу ѓе кои со ве ко ви жи ве ат 
под при ти сок на на ци о нал-
на или на вер ска ос но ва. 

Чо ве кот кој го ди на ва е до-
бит ник на ед на од на гра-
ди те  за „Нај зас луж ни лич-
но сти на тур ски от свет за 
2015 го ди на“ не по чув ству ва 

Енес Ибра хим

СА МО У БИС ТВО ОД ПАР ЛА МЕН ТАР НА ТА ГО ВОР НИ ЦА

Ибра хим во Со бра ни е то е ди-
рект но по вр зан со Уста вот 
на Ма ке до ни ја кој за бра ну ва 
ка ква би ло ди скри ми на ци ја 
на вер ска и на ет нич ка ос-
но ва, тој е член пред ло жен 
од стра на на опо зи ци ја та во 
Ко ми си ја та за устав ни пра-
ша ња. Да би де тра ге ди ја та 
по го ле ма, тој е опо зи ци ски 
прет став ник и во Ко ми си ја та 
за по ли тич ки си стем и од-
но си ме ѓу за ед ни ци те, ка де 
што ток му не го ви те збо ро ви 
упа те ни кон ко ле шка та-пра-
те ник тре ба да би дат вни ма-
тел но разг ле да ни.  █ (Р.Р.)
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С а бот ни от про тест про тив 
злог лас ни от ТТИП (Тран-
сат лант ска тр го ви ја и ин ве-

сти ци ско парт нерс тво) во Бер лин 
бе ше нај го ле ми от на стан во Евро па, 
не са мо во са бо та та, ту ку, ве ро јат но, 
и во це ла оваа го ди на, а со са мо то 
тоа тре ба ше да би де и нај го ле ма 
европ ска вест след ни от ден. Тре-
ба ше да би де сле ден „од ми ну та во 
ми ну та“, ка ме ри те пре ку на ци о нал-
ни те те ле ви зии тре ба ше да ги пре-
не су ва ат во жи во сли ки те од Бер лин 
, за си те да ви дат што мис лат лу-
ѓе то во Евро па за кон тро верз ни от 
до го вор за сло бод на тр го ви ја ме ѓу 
САД и Евро па, со кој, ако се пот пи ше, 
де мо кра ти ја та, ка ква што ја поз на-
ва ме де нес, иа ко не е со вр ше на, ќе 
пре ста не да по стои и пос лед ни от 
збор ќе го има ат ги гант ски те транс-
на ци о нал ни кор по ра ции.

То гаш зо што со би рот во Бер лин 
во са бо та та, на кој се со браа сто-
ти ци ил ја ди лу ѓе, не бе ше удар на 
вест след на та ден во си те ме ди у ми? 
Зо што за са бот ни от со би рот не се 
пи шу ва ка ко за не што за што ќе 
се збо ру ва со го ди ни? Очиг лед но, 
си те тие што има ат ло ги сти ка и 
ка па ци тет да из ве сту ва ат за овој 
на стан ка ко што би тре ба ло да би де 
по кри ен, всуш ност, са ка ат да зна ат 
што по мал ку за со би рот. Да ли со тоа 
го под др жу ва ат ТТИП? Не мо ра да 
зна чи, нај ве ро јат но се со се ма рам-
но ду шен, но тие што ги фи нан си ра-
ат ме ди ум ски те актив но сти и тоа 
ка ко го под др жу ва ат ТТИП и тоа е 
крај на при каз на та. За тоа, да не се 
за ни ма ва ме по ве ќе со ме ди ум ски-
от молк, ту ку со еден пре кра сен 
на стан што се слу чи са бо та та на 
ули ци те на Бер лин.

Но, пред да поч не ме, да ли во оп што 
зна е те што е ТТИП? Го лем дел од 
лу ѓе то, нај ве ро јат но, ве ќе слуш на ле 
не што по ве ќе за овој про ект. Да ја 
спо ме не ме пр во не го ва та нај кон-
тро верз на стра на - та ен е, од нос но 
тре ба да би де та ен. За ТТИП (кра-
тен ка за Тран сат лант ска тр го ви ја и 
ин ве сти ци ско парт нерс тво), зна е ме 
бла го да ре ние на ор га ни за ци ја та 

„Ви ки ликс“, ко ја об ја ви де ка ве ќе 
дол го вре ме Ва шин гтон и Бри сел 
пре го ва ра ат за овој про ект.

Што, всуш ност, ќе се слу чи ако 
европ ски те ли де ри го пот пи шат 
ТТИП? Тие твр дат де ка тоа би ги 
зго ле ми ло еко ном ски те при до би-
вки (нај ве ро јат но да, но за ко го?), 
но, ре ал но ста е де ка си сте мот во 
кој жи ве е ме со се ма би се про ме-
нил. Де нес, ле ги тим ни те др жав ни 
вла сти (иа ко че сто се ко рум пи ра-
ни, осо бе но во овој дел од Евро па), 
се пак, сѐ уште се над ба ра ња та и 
ин те ре си те на кор по ра ци и те. Но, 
со пот пи шу ва ње то на ТТИП, кор по-
ра ции би ста на ле по моќ ни, би би ле 
„над де мо кра ти ја та“, по ве ќе не би 
мо же ле да би дат санк ци о ни ра ни, 
а, зго ра на тоа, тие би мо же ле да ја 
санк ци о ни ра ат и каз нат др жа ва та 
(!). Збо ру ва ме за бру тал на ли бе ра-
ли за ци ја на па за рот и за це лос но 

уки ну ва ње на ма кси мал на та вред-
ност што сѐ уште ја има ме во Евро-
па, со ци јал на та др жа ва.

По доц на во тек стот ќе се освр не ме 
на по е ди неч ни те при чи ни зо што 
ТТИП е тол ку опа сен за Евро па, а 
се га да се вра ти ме во Бер лин.

Сто ти ци ил ја ди лу ѓе  
на ули ци те на Бер лин

Го ле ми от со бир во глав ни от град 
на Гер ма ни ја бе ше ор га ни зи ран од 
стра на на акти ви сти од раз лич ни 
по ли тич ки гру пи - од син ди ка ти, 
еко ло шки ор га ни за ции, ху ма ни тар-
ни ор га ни за ции, до опо зи ци ски те 
по ли тич ки пар тии.

Со би рот поч на кај глав на та же лез-
нич ка ста ни ца и от та му трг на мар-
шот кон згра да та на пар ла мен тот. 
Спо ред ор га ни за то ри те, се со бра ле 

по ве ќе од 250.000 лу ѓе. По ли ци ја та, 
пак, да ва (оче ку ва но) по кон зер ва-
тив ни број ки, од нос но на ве ду ва де
ка око лу 150.000 лу ѓе учес тву ва ле 
на со би рот. Ако од овие две из ја ви ја 
зе ме ме „злат на та сре ди на“, во Бер-
лин  нај ве ро јат но се со бра ле око лу 
200.000 де мон стран ти, што е из во-
нре ден број ако се зе ме пред вид 
де ка, до не о дам на, ни кој не зна е ше 
што, на ви сти на, прет ста ву ва ТТИП.

Де мон стран ти те глас но мар ши раа 
до згра да та на пар ла мен тот но сеј ќи 
мно гу број ни транс па рен ти ка ко „Да, 
ние мо же ме да го спре чи ме ТТИП“. 
Ед на гру па, ду ри вле че ше со се бе и 
го лем др вен коњ, со тоа спо ре ду-
вај ќи го ТТИП со Тро јан ски от коњ.

„Ова е нај го ле ми от про тест во 
Гер ма ни ја по дол го, дол го вре-
ме“, ре че еден од ор га ни за то ри те, 
Кри стоф Ба уц.

Око лу 1.000 при пад ни ци на си ли-
те за без бед ност го обез бе ду ва ле 
со би рот, но не се за бе ле жа ни ин-
ци ден ти.

Со би рот во Бер лин по ка жу ва де ка 
гра ѓа ни те на Евро па се под го тве ни 
да ба ра ат отфр ла ње на ТТИП и на 
ули ца, не са мо пре ку пе ти ци ја на 
ин тер нет, ко ја до се га ја пот пи шаа 
ми ли о ни лу ѓе.

Та кви те со би ри, мо же би, са мо по 
се бе не ма да го спре чат пот пи-
шу ва ње то на ТТИП, но ќе до ве-
дат до зго ле му ва ње на бро јот на 
гра ѓа ни на Евро па што ќе слуш-
нат за ТТИП и ќе доз на ат за што, 
всуш ност, се ра бо ти. Ме ди ум ска та 
бло ка да, ка ко што се оче ку ва ше, 
е сил на, но не и не про бој на - без 
ог лед кол ку се на сто ју ва ше да се 
скрие од јав но ста со бо рот во Бер-
лин од са бо та та, ка ко и слич ни 

ак ции про тив ТТИП, ин фор ма ции, 
се пак, стиг ну ва ат до лу ѓе то, а ка-
на ли те се мно гу број ни.

Што би зна чел ТТИП за 
гра ѓа ни те на Евро па?

Ај де да пог лед не ме мал ку во са ма-
та су шти на на ТТИП. Зо што е тој, 
всуш ност, тол ку лош?

ТТИП го са ка европ ски от 
ја вен сер вис

Со до го во рот би се трг на ло во на-
пад на јав ни от сер вис. ТТИП би го 
„отво рил“ европ ски от здрав ствен 
си стем, обра зо ва ни е то, па ду ри и 
во дос наб ду ва ње то, при ват ни те 
ком па нии - по точ но, аме ри кан ски 
при ват ни ком па нии. Со дру ги збо-
ро ви, ра бо ти те што де нес сè уште 
ги зе ма ме „здра во за го то во“, во 
бли ска ид ни на би мо же ле да би-
дат под це лос на и цвр ста кон тро ла 
на аме ри кан ска та кор по ра тив на 
ка пи та ли стич ка кла са.

Во са ми те пре го во ри се ла жат на-
ро ди те на Евро па. Та ка, Европ ска та 
ко ми си ја пр во твр де ше де ка јав-
ни от сер вис не ма да би де по вр зан 
со ТТИП, за по доц на бри тан ски от 
ми ни стер за тр го ви ја, Лорд Ли винг-
стон, да приз нае де ка јав ни от сер-
вис сѐ уште е „на ма са“. Јас но е де ка 
е на ма са, па, та му се и па ри те, тоа е 
и глав на та цел на ТТИП, да ја пре зе-
ме оста на та та европ ска со ци јал на 
др жа ва и да соз да де про фи та би лен 
биз нис. За про сеч ни от гра ѓа нин, 
ра бот ник, тоа ќе би де ка та стро фа 
од не ви де ни раз ме ри.

ТТИП са ка да ја  
уки не европ ска та  
за шти та во од нос на 
без бед но ста на хра на та 
и на жи вот на та сре ди на

Со до го во рот Евро па ќе се пре фр ли 
на „аме ри кан ски мо дел“ ко га ста ну-
ва збор за ис хра на та. Во САД де нес 
око лу 70 про цен ти од це ла та хра-
на што мо же да се ку пи во про дав-
ни ци те е ге нет ски мо ди фи ку ва на. 
Од дру га стра на, Евро па има мно гу 
стро ги пра ви ла и ре чи си ни што од 
ГМО не се пу шта во про даж ба.

ГО ЛЕ МО БУ ДЕ ЊЕ  
НА ЕВРО ПА  
И ПРО БИ ВА ЊЕ НА  
МЕ ДИ УМ СКА ТА БЛО КА ДА

Исто ри ски со бир за от пор про тив  
Тран сат лант ски от до го вор

Ме ди ум ска та бло ка да, 
ка ко што се оче ку ва ше, 
е сил на, но не и не про
бој на  без ог лед кол ку 
се на сто ју ва ше да се 
скрие од јав но ста со бо
рот во Бер лин од са бо та
та, ка ко и слич ни ак ции 
про тив ТТИП, ин фор ма
ции, се пак, стиг ну ва ат 
до лу ѓе то, а ка на ли те се 
мно гу број ни
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Ш тип е еден од нај-
ста ри те гра до ви во 
Ма ке до ни ја. По во-

дот за по се та та на овој град 
во источ на Ма ке до ни ја бе ше 
из лож ба та на ста ри мо не ти. 
Во Му зе јот на Штип доз на ва-
ме де ка во пи шу ва ни те до ку-
мен ти, име то Асти бо за прв-
пат го спо ме ну ва ан тич ки от 
хро ни чар По ли ен во тре ти от 
век пред на ша та ера, кој из-
ве сту вал де ка во ре ка та Асти-
бо, де неш на Бре гал ни ца, би ле 
кру ни су ва ни пе он ски те кра-
ле ви. Штип се спом ну ва и во 

пр ви от век од н.е., во вре ме 
на рим ски от цар Ти бе риј ка ко 
па јон ски от град Асти бо, и се 
вбро ју вал ме ѓу по го ле ми те и 
поз на чај ни ста ро пе он ски гра-
до ви во источ на Ма ке до ни ја. 
На уч ни ци те го ло ци ра ат Асти-
бо на про сто рот од де неш ни от 
стар дел на гра дот Штип, на 
источ ни те па ди ни на ри дот 
Исар и на ло ка ци и те Стар ко-
нак, Туз ли ја и Гор но ма а ло. 
Гра дот е за бе ле жен и во Та-
бу ла Пој тин ге ми ја на (ан тич ка 
кар та од че твр ти от век) ка ко 
на сел ба, ед на од ста ни ци те на 
па тот за Сто би-Па у та ли ја  (Ќу-
стен дил) – Се ди ка (Со фи ја).

1.000 МО НЕ ТИ ОД НАЈ РАЗ ЛИЧ НИ ВРЕ МЕН СКИ ПЕР И О ДИ СЕ ИЗ ЛО ЖЕ НИ ВО ШТИП СКИ ОТ МУ ЗЕЈ

Ан тич ки те мо не ти од Штип  
ја рас ка жу ва ат 

Мо не ти те од брон за, сре бро и од 
зла то се нај ве ро до сто ен до каз де ка 
па ри те што ги ко ве ле ма ке дон ски те 
кра ле ви се спо ме ни ци на кул ту ра та 
и на умет нич ко то тво реш тво што сме 
ѝ го да ле на свет ска та ци ви ли за ци ја

Пишува |  
Не ве на По пов ска

исто ри jа та

Од хор мо ни те за рас те ње до за бра не-
ти те пе сти ци ди, се чи ни, Евро па ќе 
се „отво ри“ и за ова пра ша ње. Исто то 
ва жи и за око ли на та - ЕУ во мо мен-
тов има на си ла т.н. РЕАЦХ ре гу ла-
ци ја (REACH ), ко ја стро го ги кон-
тро ли ра то ксич ни те суп стан ции во 
око ли на та. Во Евро па, по ра ди оваа 
ре гу ла ци ја, ком па ни и те мо ра ат пр во 
да до ка жат де ка нив ни те суп стан-
ции се без бед ни, пред да мо жат да 
ги ко ри стат. Во САД си ту а ци ја та е 
со се ма обрат на: се ко ја суп стан ци-
ја мо же да се ко ри сти до де ка не се 
до ка же де ка е опас на (!). Кол ку за 
при мер, ЕУ во мо мен тов има за бра на 
за ко ри сте ње на 1.200 суп стан ции во 
коз ме ти ка та, а САД са мо 12.

Бан кар ски ре гу ла ции
Си те ре стрик ции што ги во ве де ЕУ 
врз бан ки те за да не се слу чи уште 
ед на го ле ма фи нан си ска ха ва ри ја 
ка ко таа од 2008 го ди на би мо же-
ле да би дат трг на ти со ста пу ва ње 
на ТТИП на си ла. Со дру ги збо ро ви, 
ТТИП ќе ја вра ти це ла та моќ на зад 
во ра це те на бан ка ри те.

Крај на при ват но ста
Евро пеј ци те ма сов но се по бу ни ја 
про тив до го во рот АКТА, кој им ја 
огра ни чу ва ше при ват но ста на ко-
рис ни ци те на ин тер нет. Европ ски от 
пар ла мент со мно зинс тво во 2012 
го ди на ја отфр ли АКТА по мно гу број-
ни те де мон стра ции на кон ти нен тот. 
Но, ТТИП, ве ро јат но, би ги вра тил 
си те те мел ни одред би на АКТА.

Ма сов но гу бе ње ра бот ни 
ме ста

Од ЕУ ду ри приз наа де ка ТТИП „ве-
ро јат но“ би ја зго ле мил стап ка та на 
не вра бо те ност за што пре ми ну ва ње-
то на „аме ри кан ски си стем“ во ед но 
би зна че ло и зна чи тел но ос ла бу ва ње 
на син ди ка ти те ка ко и на ра бот нич-
ки те пра ва.

При ме ри те на прет ход ни те до го во-
ри за сло бод на тр го ви ја го по твр ду-
ва ат овој страв. По пот пи шу ва ње то 
на НАФТА (до го вор ме ѓу САД, Ка на да 
и Ме кси ко), се за гу би ја око лу еден 
ми ли он ра бот ни ме ста за 12 го ди ни, 
а пред пот пи шу ва ње то се ве ту ва ше 
отво ра ње на до пол ни тел ни сто ти ци 
ил ја ди ра бот ни ме ста.

На пад на де мо кра ти ја та
Нај го лем проб лем на ТТИП, ве ро јат-
но, е огром ни от на пад на де мо кра-
ти ја та и на др жав на та власт. Име но, 
со пот пи шу ва ње то на ТТИП би се 
во вел про цес под име ИСДС (Ре ша-
ва ње спо ро ви ме ѓу ин ве сти то рот и 
др жа ва та или на анг ли ски Investor-
State Dispute Settlements/ ISDS). За 
што ста ну ва збор: кор по ра ци и те 
би до би ле мож ност за под не су ва-
ње туж би про тив др жа ви те до кол ку 
по ли ти ка та на др жав ни те вла сти 
пре диз ви ку ва ат „гу бе ње на про фи-
тот“. Со дру ги збо ро ви, не из бра ни те 
ме ѓу на род ни кор по ра ции би мо же ле 
да им ја ди кти ра ат по ли ти ка та на 
де мо крат ски из бра ни те вла сти (!).

Слич ни до го во ри на би ла те рал но 
ни во ве ќе има на се ка де во све тот 
и до ве ду ва ат до огром ни не прав-
ди. На при мер, по ка та стро фа та со 
нук ле ар на та цен тра ла „Фу ку ши ма“ 
во Ја по ни ја, Гер ма ни ја ре ши да ја на-
ма ли за вис но ста од нук ле ар на енер-
ги ја, што, пак, ре зул ти ра ше со туж ба 
од швед ска та енер гет ска ком па ни ја 
„Ва тен фол“, ко ја ја ту же ше гер ман-
ска та вла да за ми ли јар ди до ла ри 
ште та. Што зна чи тоа?Др жав на та 
власт до не се по зи тив на од лу ка, во 
ин те рес на на ро дот, а стран ска та 
кор по ра ци ја ја ту жи таа др жа ва по-
ра ди таа од лу ка, па на крај тро шо кот 
па ѓа на гр бот на да ноч ни те об врз-
ни ци на др жа ва та. Ни што не мо же 
да би де по ан ти де мо крат ско од тоа.

Ова се са мо не кои од при чи ни те зо-
што на ро ди те во Евро па, на ви сти на, 
тре ба да се пла шат од ТТИП. Се кој 

раз у мен гра ѓа нин на Евро па ќе 
гла са про тив пот пи шу ва ње то на 
ТТИП со САД. Но, по стои и „ста пи-
ца" - ни кој не ма ни да ги пра шам. 
Да, ток му та ка, за при фа ќа ње то 
на ТТИП не ма да се ор га ни зи ра 
ни ка ков ре фе рен дум, ни што. Ду
ри ни де та ли те од пре го во ри те 
не се јав ни (!).

Ова е ве ќе са мрак на де мо кра ти ја-
та, а на ско ро ќе се пре тво ри во це-
ло сен мрак до кол ку не се пре зе ме 
не што. Но, што мо жат на ро ди те во 
Евро па да на пра ват ако ни кој не им 
да ва мож ност да гла са ат за спро ве-
ду ва ње то на ТТИП? Мно гу не шта 
- за по че ток мо ра ат да се ор га ни зи-
ра ат, да ги ши рат ин фор ма ци и те за 
ТТИП и опас но ста што про из ле гу ва 
од не го во то при фа ќа ње. Мо ра да 
ги раз об ли чат ци нич ни те и ма ни-
пу ла тив ни про па ган ди, кои дол го 
вре ме твр дат де ка би би ло „до бро“ 
кор по ра ци и те да ја во дат на ша та 
суд би на, де ка ГМО „не е тол ку опас-
но“, де ка па за рот е „све тост“ и де ка 
„бан ка ри те зна ат нај до бро“.

Уште има вре ме за бор ба, но 
не прем но гу. Тоа што оста на од 
европ ска та де мо кра ти ја тре ба да 
се бра ни де нес и да не се доз во ли 
еден ден да се раз бу ди ме во „аме-
ри кан ски от сон“ уве зен од стра на 
на ан ти на род ни те, па на кра јот и 
ан ти е вроп ски те акту ел ни др жав-
ни вла сти, кои со са мо то пре го ва-
ра ње во тај ност за усво ју ва ње на 
ТТИП ве ќе учес тву ва ат во чин на 
ве ле пре дав ство. █

СВЕТ

Из вор: Хр ват ски „Ад ванс“
Пре вод: Ана Цве та но ска
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Но, Штип е поз нат по тоа што 
ток му во овој град би ла при ка-
жа на пр ва та опе ра во Ма ке до-
ни ја. Тоа би ла опе ра та „Пал ја-
чи“, из ве де на во 1924 го ди на 
од стра на на ру ски от му зи ко-
лог Сер геј Ми хај лов. Сѐ до де нес 
Штип и штип ја ни ја не гу ва ат 
сво ја та исто ри ја и кул ту ра. А 
има ат и зо што. Во штип ски от 
му зеј е прет ста ве но огром но 
бо гат ство иско па но на ар хе о-
ло шки те ло ка ли те ти крај овој 
град. Ста ну ва збор за око лу 
1.000 мо не ти од нај раз лич ни 
вре мен ски пер и о ди. И тие све-
до чат за исто ри ја та на Штип. 
Име но, на де неш ни ве про сто ри 
во ми на то то има ло го лем број 
ко вач ни ци. Дел од мо не ти те што 
се про нај де ни во бре гал нич ки от 
ре ги он и се из ло же ни во штип-
ски от му зеј да ти ра ат уште од 
вре ме то на Па јон ци те.

Оваа из лож ба всуш ност ја прет ста-
ву ва исто ри ја та на бре гал нич ки от 
ре ги он рас ка жа на низ 1.000 мо-
не ти. Тие во се бе кри јат зна чај ни 
при каз ни по вр за ни со жи во тот и 
со се којд не ви е то на овој ре ги он. 
На оваа те ри то ри ја при сус тво то на 
мо не ти е за бе ле жа но од пет ти от 
век пр.н.е. до де нес.

█ Нај ка ра кте ри стич ни мо не ти 
се оние од па јон ско то ко ве ње  
мо не ти, по на та му од авто ном - 
но то ко ве ње на ма ке дон ски те  
на ро ди од вто ри от век п.н.е.  
и нај го ле ма цир ку ла ци ја се за-
бе ле жу ва во доц но ан тич ки от 
пер и од - ве ли ну миз ма ти ча рот 
Гор да на Ја не ва.

Раз лич ни те пер и о ди и об ли ци 
во кои тие се ја ву ва ат, ка жу ва ат 
мно гу за те ри то ри ја та ка де што 
се про нај де ни.

█ Ну миз ма ти ка та го одра зу ва кон тек-
стот на тр гу ва ње, но да ва и исто ри ски 
по да то ци спо ред она што вре жа но на 
нив - сме та Зо ран Чи тку шев, ди ре кто рот 
на За вод – Му зеј, Штип.

Освен за лу ѓе то и за еко но ми ја та, па ри те 
збо ру ва ат и за вла де те ли те.

█ Мо же ме да на пра ви ме ре кон струк ци ја 
на тоа кои сѐ лу ѓе жи ве е ле на да де на те-
ри то ри ја и ка ко тие мо не ти цир ку ли ра-
ле, зна чи ка жу ва ат за тоа кој сѐ вла де ел 
на оваа те ри то ри ја - ве ли уни вер зи тет-
ски от про фе сор Ан то нио Ја ки мов ски.
 
Си те мо не ти про нај де ни на те ри то ри ја та 
на бре гал нич ки от ре ги он, се из ло же ни во 
ну миз ма тич ка та по ста вка на штип ски от 
За вод – Му зеј и неа го диш но во про сек 
ја по се ту ва ат око лу 1.000 љу би те ли на 
ста ри па ри.

Автор на из лож ба та е м-р Гор да на Ја не ва.

█ Пре зен ти ра ни от ну миз ма тич ки 
ма те ри јал на из лож ба та во ед на 
си сте ма ти зи ра на це ли на да ва сли-
ка на еден кон ти ну и ран раз вој за 
исто ри ја та на па ри те - ве ли Ја не ва.

█ Из лож ба та го оп фа ќа пер и о дот 
од па јонс тво то, па сѐ до сред ни от 
век, а низ пре зен ти ра ни от ма-
те ри јал мо же да се ви ди и тех-
ни ка та за изра бо тка на мо не ти 
- ве ли ди ре кто рот на За вод и Му зеј 
- Штип, Зо ран Чи тку шев.

Па ри те се ог ле да ло на исто ри ја та на 
еден на род. Тие прет ста ву ва ат не по-
би тен факт за сѐ она што е тој на род, 
за не го во то по сто е ње и иден ти тет. 
Та ка и исто ри ја та на Ма ке до ни ја мо
же да се ви ди пре ку ма ке дон ски те 
па ри кои се ко ве ле на овие про сто ри. 

Иден ти те тот и исто ри ја та на ма ке дон-
ски от на род е прет ста вен низ ко ве-
ње то на па ри те. Мо не ти те од брон за, 
сре бро и од зла то се нај ве ро до сто ен 
до каз де ка па ри те што ги ко ве ле ма-
ке дон ски те кра ле ви се спо ме ни ци на 
кул ту ра та и на умет нич ко то тво реш-
тво што сме ѝ го да ле на свет ска та ци-
ви ли за ци ја. Злат ни те па ри од ма ке дон-
ски те царс тва оста наа не над ми на ти по 
сво ја та умет нич ка кре а ци ја, уба ви на, 
ори ги нал и по сво ја та сим бо ли ка. Та ка, 
злат ни те ста те ри на Фи лип Вто ри и 
на Але ксан дар Ма ке дон ски и де нес 
сѐ стан дард за ко ве ње па ри во све тот.

До а ѓа ме и до по да ток за по тек ло то 
на на зи вот на де неш на та ма ке дон ска 
ва лу та –„де нар“. Име но, ко га Ма ке-
до ни ја билa под власт на Рим ја ни-
те, по крај про вин ци ски те мо не ти, 

во цир ку ла ци ја на те ри то ри ја та 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја вле гол 
рим ски от де нар, кој име то го до-
бил од ла тин ски от збор „де ни“ 
(deni), „по де сет“ - што ја оз на чу-
ва ло не го ва та пр во бит на вред-
ност од де сет аса, ко ја на дел од 
де на ри те е оз на че на со сим бо лот 
„X“. Спо ред оваа но ми на ла е име-
ну ва на и де неш на та ма ке дон ска 
ва лу та.

Пре зен ти ра ни те мо не ти на из-
лож ба та се са мо дел од бо га ти от 
ма те ри јал што го по се ду ва штип-
ски от Му зеј.

█ Имав мож ност да ја по се там 
иск лу чи тел но вред на та из лож-
ба на мо не ти во Штип кои се дел 
од вред на та збир ка мо не ти со 
кои рас по ла га за во дот и кои се 
про нај де ни за вре ме на истра жу-
ва ња та на ар хе о ло шки те ло ка ли-
те ти во бре гал нич ки от ре ги он 
кои по тек ну ва ат од 4. до 19. век. 
Овие вред ни мо не ти све до чат 
за жи во тот, тра ди ци и те, вла де-
те ли те, ре ли ги ја та и за кул ту-
ра та на ма ке дон ски те про сто ри 
во из ми на ти те  ве ко ви - ве ли ми-
ни стер ка та за кул ту ра, Ели за бе та 
Кан че ска-Ми лев ска. █
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Б рој ни те кам па њи,пре да ва ња, 
на пи си во вес ни ци те, еми сии, 
раз го во ри и по тсет ни ци го одра-

бо ти ја сво е то, ма ке дон ска та же на поч-
на да ста ну ва свес на за бо ле сти те на 
дој ка та. Ра на та ди јаг но сти ка е клуч-
ни от мо мент во ле ку ва ње то и ос но вен 
пре дус лов кај из ле ку ва ње то на ра кот 
на дој ка. Де нес го во ри ме за 90 от сто 
из ле ку ва ње на оваа бо лест. Ос нов ни 
ус ло ви се про фе си о на лен ме ди цин ски 
тим и са мо свес на ко о пе ра тив на же на 
ко ја има ре дов ни пре вен тив ни прег-
ле ди, ве ли во ин терв ју за „Ре пуб ли ка“ 
д-р Ма ја Стој чев ска Ча по ва, ра ди о лог 
во „Аџи ба дем Си сти на“.

█ Да ли ма мо гра фи ја та е до вол на да 
се спре чи по ја ва та на рак на дој ка?
ЧА ПО ВА: Ма мо гра фи ја та е ос но вен 
ра ди о ло шки ме тод при ди јаг но сти-
ка та на бо ле сти те на дој ка та и прв 
ме тод иск лу чи во по све тен на овој 
ор ган. Ка ко ме тод е во ве ден во 60-ти
те го ди ни на ми на ти от век, ко га се 
кон стру и ра ни и ма ши ни те-ма мо гра-
фи. Апа ра тот се раз ли ку ва од оста на-
ти те ренд ген апа ра ти, про из ве ду ва 
т.н. ме ки зра ци (до за та на зра че ње е 
не кол ку крат но по ма ла откол ку кај 
стан дард ни те ренд ген ма ши ни). Во 
те кот на сни ма ње то се ко ри сти при-
ти сок (дој ка та се при ти ска по ме ѓу 2 
пло чи) со цел да се на ма лат дви жеч-
ки те ар те фа кти, да се до бие по јас на 
сли ка, но и да се на ма ли ра ди ја ци ска 

до за. Де нес до за та на зра че ње ко ја 
се до би ва при ед на ру тин ска ма мо-
гра фи ја е ед на ква на до за та што ја 
до би ва ме при еден ин тер кон ти нен-
та лен лет. По сто јат сто ти ци сту дии 
кои ја ана ли зи ра ле ко рис но ста на 
ма мо гра фи ја та. Во зем ји те ка де што 
ре дов но се пра кти ку ва ма мо граф ско-
то ске ни ра ње, во пос лед ни ве де це нии 
е за бе ле жан пад на мор та ли те тот за 
око лу 25 от сто. Про сеч на та ди мен зи-
ја на кар ци но мот во мо мен тот ко га 
же на та прв пат ќе го за бе ле жи (во за-
вис ност од го ле ми на та на дој ки те) е 
око лу 15 мм. Со ма мо гра фи ја та мо же 
да се забележи ве ќе од 2-3 мм. Но, 
не е сѐ та ка ед но став но. И таа има 
свои огра ни чу ва ња. Сен зи тив но ста 
на ме то дот е во ди рект на за вис ност 
од стру кту ра та на тки ва та. Кај мла ди 

дој ки сен зи тив но ста на ма мо гра фи-
ја та мо же да опад не до 45 от сто, што 
зна чи де ка мно гу лес но по ло ви на од 
кар ци но ми те мо же да се скри јат и да 
не би дат на вре ме пре поз на е ни. На 
ма мо граф ска та сли ка нор мал но то 
жлез де но тки во, пот пор но то тки во, 
ци сти те и си те бе ниг ни со стој би, но 
и кар ци но ми те на дој ка та, се при-
ка жу ва ат ка ко бе ли дам ки. Ко га ко-
ли чи на та на бе ли те дам ки е мно гу 
го ле ма (нај че сто кај пом ла ди те), тие 
ед на со дру га се по кри ва ат и те шко 
се рас поз на ва ат. Во овие си ту а ции е 
важ но прег ле дот да го на до пол ни ме 
со ул траз вук, кој обрат но од ма мо гра-
фи ја та е мно гу по о сет лив кај мла ди те 
дој ки. По сто јат ти по ви кар ци но ми 
кои по сво ја та де фи ни ци ја, по на чи-
нот на кој рас тат, се не вид ли ви на 

ма мо гра фи ја и на ул траз вук. Та кви се 
0,5-3 от сто во за вис ност од сту ди и те. 
Овие кар ци но ми нај че сто ги сре ќа ва-
ме кај па ци ен ти те кои има ат изра зе на 
се меј на исто ри ја или се но си те ли на 
ге ни те БР ЦА 1 и БР ЦА 2, ка ко и кај 
па ци ен ти со зго ле мен ли чен ри зик. 
По сто јат по ве ќе пре дус ло ви за ква-
ли тет на ма мо гра фи ја, ка ко што се 
ква ли тет на ма ши на (ко ја е ре дов но 
кон тро ли ра на), ка дар кој е обу чен да 
ра ку ва со неа и, се ка ко, искус ни ле ка-
ри супс пе ци ја ли зи ра ни во об ла ста на 
ди јаг но сти ка на дој ки те. От ту ка, ма-
мо гра фи ја та е ос но вен об је кти вен ме-
тод кој се упо тре бу ва во ди јаг но сти ка 
на дој ка та, но ни ка ко не е единс твен. 
Со раз во јот на тех но ло ги и те во пос-
лед ни те де це нии и ди јаг но сти ка та 
на дој ка зна чај но на пред на.

Ма мо гра фи ја та сѐ уште се упо тре-
бу ва би деј ќи е до стап на, ефи кас на, 
бр за, евти на и,се ка ко, за тоа што ус пеа 
зна чај но да го на ма ли мор та ли те тот 
од кар ци ном на дој ка.

█ По сто јат не кол ку ди јаг но стич ки 
про це ду ри на дој ка: ул траз вук на 
дој ка, ма мо гра фи ја и маг нет на ре-
зо нан ци ја на дој ки, би оп си ја и пре-
до пе ра тив но бе ле же ње. Што оп фа ќа 
маг нет на та ре зо нан ци ја на дој ки?
ЧА ПО ВА: Ул траз ву кот е втор нај чест 
ме тод кој се упо тре бу ва во ди јаг но-
сти ка та на дој ки те. Има зна чај но по-
го ле ма сен зи тив ност кај мла ди гу сти 
гра ди во од нос на ма мо гра фи ја та, не 
упо тре бу ва „икс“ зра ци (се ко ри сти и 
кај бре ме ни же ни), не по сто јат скри е ни 
зо ни во те кот на прег ле дот, мно гу лес-
но ја пра ви раз ли ка та по ме ѓу ци ста и 
со ли ден ту мор, евтин е до ста пен, но е 
иск лу чи тел но суб је кти вен. Ис хо дот од 
ул траз вуч ни от прег лед иск лу чи тел но 
за ви си од искус тво то на ле ка рот. Би-
оп си и те се не оп ход ни до пол ни тел ни 
ме то ди кои се упо тре бу ва ат она му ка де 
е по ста ве но сом не ние за кар ци ном. 
Пре до пе ра тив но то бе ле же ње е тех ни-
ка ко ја се упо тре бу ва од две при чи ни, 
ед на та е на ви га ци ја на хи рур гот при 
хи рур шки екс ци зи ски би оп сии. Вто-
ра та при чи на е од бе ле жу ва ње на ма ли 
ту мо ри и кар ци но ми со цел ми ни мал но 
ин ва зи вен трет ман.

Маг нет на та ре зо нан ци ја е ме тод кој 
отво ра но ви ди мен зии во це ло куп-
на та ди јаг но сти ка.

Мал ку ми на зна ат де ка пр ви от пред-
мет на ин те рес за маг нет на та ре зо-
нан ци ја би ле ток му дој ки те. Сен зи тив-
но ста на МР се дви жи 99–100 от сто. 
Стру кту ра та на дој ки те не ма ни ка кво 
вли ја ние кон сен зи тив но ста. Ме то дот 
не упо тре бу ва јо ни зи рач ко зра че ње. 
Иде ал но ја при ка жу ва дој ка та и окол-
ни те стру кту ри, ка ко де лот под па зу-
ви те, му ску ла ту ра та и крв ни те са до ви, 
што е од го ле ма по мош во про цен ка та 
на бо ле ста. Единс тве ни от не до ста ток 
на маг нет на та ре зо нан ци ја де нес е 
це на та и до стап но ста. Не мо же се кој и 
се ка де да си ја доз во ли. Се ка ко, и бро-
јот на ле ка ри кои се струч ни во оваа 
об ласт е мно гу мал. Се пред ви ду ва 
де ка маг нет на та ре зо нан ци ја во ид ни-
на мо же би и ќе ги за ме ни оста на ти те 
ди јаг но стич ки ме то ди.

█ Во кои слу чаи, од нос но во кој ста-
ди ум е по треб на маг нет на ре зо нан-
ци ја на дој ка?
ЧА ПО ВА: Маг нет на та ре зо нан ци ја 
има точ но опре де ле ни ин ди ка ции 
за упо тре ба и тоа при ске ни ра ње на 
ви со ко ри зич ни па ци ен ти, до ди јаг-
но сти ка на проб ле ма тич ни слу чаи, 
сле де ње на па ци ен ти по штед ли ва 
хи рур шка ин тер вен ци ја (од лич но 
раз ли ку ва луз на од ре ци див), сле-
де ње на па ци ен ти со не о ад ју вант на 
те ра пи ја (она му ка де хи рур ги ја та не 
е прв из бор во ле ку ва ње то, се сле ди 
од го во рот на хе мо те ра пи ја та), по тоа 
кај пре до пе ра тив но гра ди ра ње по 
ста ди у ми на до ка жа ни кар ци но ми, 
при ди јаг но сти ка на имп лан ти, и кај 
би оп сии и бе ле же ња под кон тро ла 
на маг нет на ре зо нан ци ја. Пре до пе-
ра тив но то гра ди ра ње по ста ди у ми 
де нес е еден од нај кон тро верз ни те 
при чи ни, но и ин ди ка ци ја ко ја по-
ка жа го ле ма по тре ба од вклу чу ва-
ње то на маг нет на та ре зо нан ци ја во 
пла ни ра ње то на трет ма нот на ра кот 
на дој ка. Искус тва та по ка жаа де ка 
ре ал на та го ле ми на на ту мо рот нај-
мал ку се раз ли ку ва на МР во од нос 
на оста на ти те ме то ди. Се до ка жа при-
сус тво на до пол ни тел на бо лест до 

50 про цен ти не вид ли ва на дру ги те 
ме то ди во не по сред на бли зи на на 
ту мо рот (ист ква дрант) или зна чај но 
по да ле ку (во друг ква дрант од дој-
ка та) што де фи ни тив но го ме ну ва 
и хи рур шки от при стап, штед ли ва 
нас про ти ра ди кал на ин тер вен ци ја.

Во за вис ност од ти пот на ту мо рот, до 
25 от сто по стои скри е на бо лест и во 
дру га та дој ка, исто та ка, не вид ли ва 
на кла сич ни те ра ди о ло шки ме то ди. 
Си те овие до пол ни тел ни ин фор ма ции 
овоз мо жу ва ат пра вил но пла ни ра ње 
на хи рур шки от трет ман и по го лем ус-
пех  во ко неч но то ле ку ва ње. Бро јот на 
из ме не ти од лу ки во пла ни ра ње то на 
хи рур шки от трет ман кај па ци ен ти со 
ди јаг но сти ци ран рак на дој ки по на-
пра ве на та пре до пе ра тив на МР е вкуп-
но 14 от сто. И ток му тол кав е бро јот 
на ре ци ди вант на бо лест во пр ви те две 
го ди ни. От ту ка про из ле гу ва зак лу чо-
кот де ка бо ле ста нај ве ро јат но не се 
вра ти ла тол ку бр зо, де ка он ко ло шки от 
трет ман и не бил тол ку не е фи ка сен, 
ту ку де ка ние во це лост не сме ус пе а ле 
да ја ви зу а ли зи ра ме бо ле ста без МР, 
па дел од неа сме оста ви ле. По ра ди 
овие фа кти, не оп ход но е вклу чу ва ње 
на пре до пе ра тив на та маг нет на ре зо-
нан ци ја во пла ни ра ње то на трет ма нот 
на ра кот на дој ка.

█ На ко ја во зраст тре ба да поч нат 
са мо прег ле ди те на дој ки те и ул-
траз ву кот?
ЧА ПО ВА: За са мо прег ле дот се ве ли 
де ка тре ба да за поч не то гаш ко га ќе 
се фор ми ра ат дој ки те. Во овие мо мен-
ти пр вич но се за поз на ва ме со сво и те 
дој ки и со нив на та стру кту ра. Прег ле-
дот тре ба ре дов но да се пра ви ед наш 
ме сеч но по за вр шу ва ње на цик лу сот. 
За се ко ја но ва гру тка по треб на е кон-
сул та ци ја со ле кар. Пре вен тив ни от 
ул траз вук се со ве ту ва да поч не око лу 
30 го ди на и се по вто ру ва во ин тер-
ва ли од ед на го ди на. Ма мо гра фи ја та 
се со ве ту ва по ме ѓу 36-38 го ди на од 
жи во тот. Па ци ен ти те кои има ат се-
меј на исто ри ја, зго ле мен ли чен ри зик 
или се но си те ли на ге ни те БР ЦА 1 и 
БР ЦА 2, пра кти ку ва ат по и на ква ше ма 
на пре вен тив ни прег ле ди со од вет на 
на ри зи кот. █

ЗДРАВJЕ

Маг нет на та ре зо нан ци ја во ид ни на мо же би  
ќе ги за ме ни оста на ти те ди јаг но стич ки ме то ди

ИН ТЕРВ ЈУ | Д-Р МА ЈА СТОЈ ЧЕВ СКА ЧА ПО ВА, РА ДИ О ЛОГ ВО „АЏИ БА ДЕМ СИ СТИ НА“

Октом ври е ме сец на бор ба про тив ра кот, а 15 октом ври е Ме ѓу на ро ден 
ден на здра ви те дој ки. Се ве ли де ка не по стои пре вен ци ја од рак на  
дој ка, ту ку пре вен ци ја та е во ра но ди јаг но сти ци ра ње на бо ле ста.  
Иа ко не до вол но, се пак во пос лед на та де це ни ја се за бе ле жу ва зна чен 
по раст на па ци ен ти те кои пра кти ку ва ат пре вен тив ни прег ле ди во  
Ма ке до ни ја. Свес но ста е нај и зра зе на кај же ни те на во зраст под  
50 го ди ни, кои во зна ча ен број пра кти ку ва ат са мо прег лед,  
ре дов ни се на пре вен тив ни те прег ле ди,  
по ка жу ва ат ин фор ми ра ност за бо ле сти те  
на дој ка та и, се ка ко, по ка жу ва ат по го ле ма  
со ра бо тка во пла ни ра ње то на пре вен ци ја та  
и на еве ту ал ни от план за до ди јаг но сти ка  
и трет ман, ве ли д-р Стој чев ска Ча по ва
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Во те кот на це ли от XIX и 
во по че то кот на ХХ век, во 
раз во јот на оп штес тве но-
по ли тич ки те од но си во 
Ос ман ли ска та Им пе ри ја и 
кај ма ли те бал кан ски др жа ви, 
од кру ци јал но зна че ње би ла 
по ли ти ка та на Го ле ми те си ли. 
Во Бал ка нот се чув ству ва ло 
вли ја ние од но ви те мо дер ни 
оп штес тве ни фе но ме ни, кои 
из вр ши ле дра ма тич ни транс-
фор ма ции и мо дер ни за ци ја 
во по ве ќе сег мен ти од 
со ци јал но то, еко ном ско то 
и по ли тич ко то жи ве е ње во 
За пад на Евро па

Пишува |  
д-р Ди ми тар Љо ров ски Вам ва ков ски

Ита ли јан ско-ру ска  
спо год ба

(Ра ко ни џи, 11 октом ври 1909 г.)

Ав стро-Ун гар ска та ане кси ја на 
Бос на и Хер це го ви на од 1908 го-
ди на не до ве де до на ру шу ва ње на 
ста тус кво на Бал ка нот, но јас но 
ги ма ни фе сти ра ше агре сив ни те 
ав стри ски пла но ви за про бив кон 
Со лун ски от За лив. Ва ква та по ли-
ти ка не са мо што не од го ва ра ше 
на ру ски те ин те ре си, ту ку бе ше и 
во спро тив ност со ита ли јан ски те 
пла но ви. По ра ди тоа, а со цел да 
ја из бег не опас но ста од про дор на 
Ви е на под ла бо ко на по лу о стро-
вот, ита ли јан ска та вла да склу-
чи до го вор со ру ска та со кој го 
ре гу ли раа сво е то од не су ва ње на 
Бал кан ски от По лу о стров.

„Член 1. ... Ита ли ја и Ру си ја се долж ни 
во прв ред да се стре мат кон за чу ву-
ва ње на ста тус кво на Бал кан ски от 
По лу о стров“.

„Член 2. ... Во слу чај на ка кви би ло 
на ста ни што мо жат да про из ле зат на 
Бал ка нот, тие се долж ни да про дол-
жат со при ме на та на прин ци пот на 
на ци о нал но сти те по пат на раз вој на 
бал кан ски те др жа ви со цел да от стра-
нат се ка ква над во реш на прев ласт...“.

Срп ско-бу гар ски от до го вор 
за при ја телс тво и со јуз

(Со фи ја, 29 фе вру а ри 1912 г.)

Ита ли јан ско-ос ман ли ска та вој на од 
1911 го ди на, ка ко и сѐ по за тег на ти-
те ме ѓу на род ни од но си, јас но по ка-
жу ваа де ка би ло не из беж но рас па-
ѓа ње то на Ос ман ли ска та Им пе ри ја. 
Ток му од овие при чи ни, а со цел да се 
спре чат ка кви би ло дру ги ас пи ра ции 
кон ос ман ли ски те те ри то рии на Бал-
ка нот, Ср би ја и Бу га ри ја ги поч на ле 
пре го во ри те за склу чу ва ње на со јуз 
со чи ја што по мош ќе спре чат се ка-
кво стран ско ме ша ње на Бал ка нот и 
исто вре ме но со тоа ќе ги ре гу ли ра ат 
сво и те те ри то ри јал ни по ба ру ва ња 
кон ос ман ли ска Ма ке до ни ја.

Во до го во рот, во чле нот 2 би ло пред-
ви де но:

„Член 2. Две те до го вор ни стра ни, 
исто та ка, се об вр зу ва ат за ем но да 
си по ма га ат со си те си ли во слу чај 
ед на, ко ја и да би ло од го ле ми те 
си ли, да се оби де да ане кси ра, да 
оку пи ра или да зе ме со вој ска ду ри 
и при вре ме но кој и да би ло дел од 
Бал кан ски от По лу о стров што се на-
о ѓа под ос ман ли ско вла де е ње...

Чле нот 1 од тај ни от анекс од сво ја 
стра на пред ви ду вал:

„Во слу чај ако во ос ман ли ска та др-
жа ва из би јат вна треш ни без ре ди ја 
од та ков ка ра ктер кои мо жат да ги 

за гро зат на ци о нал ни те или др-
жав ни те ин те ре си на до го вор-
ни те стра ни, ка ко и во слу чај 
на вна треш ни и над во реш ни 
те шко тии при кои Тур ци ја би 
била присилена да го на пу шти 
ста тус кво то на Бал ка нот, пр-
вaта страна што ќе се убе ди де
ка ќе тре ба да се пре зе ме во е на 
ак ци ја, ќе тре ба да се обра ти 
кон дру га та стра на со мо ти ви-
ран пред лог...“

„Член 2. Си те те ри то ри јал ни 
зго ле му ва ња што би се ре а ли-
зи ра ле пре ку ед на оп шта ак ци ја 
во смис ла на чле нот 1 и на чле-
нот 2 од до го во рот и под чле нот 
1 од овој та ен анекс ќе оста не во 
кон до ми ни ум на две те со јуз ни 
си ли... Ср би ја ѝ го приз на ва пра-
во то на Бу га ри ја на те ри то ри и-
те на исток од ре ка та Стру ма; 
Бу га ри ја ѝ го приз на ва пра во то 
на Ср би ја врз те ри то ри и те рас-
по ло же ни на се вер и за пад од 
Шар Пла ни на. Што се од не су ва 
за те ри то ри и те вклу че ни ме ѓу 
Ша ра, Ро до пи те, Егеј ско Мо ре 
и Охрид ско Езе ро, ако две те 
стра ни се убе дат де ка нив но то 
ор га ни зи ра ње во од дел на авто-
ном на об ласт е не воз мож но врз 
ос но ва на оп шти те бу гар ски и 
срп ски на ци о нал ни ин те ре си 
или по ра ди дру ги при чи ни од 
вна тре шен или над во ре шен ка-
ра ктер, то гаш со тие те ри то рии 
ќе се по ста пу ва спо ред по до лу 
до го во ре но то...“.

Од бран бен со ју зен 
до го вор ме ѓу Бу га ри ја 
и Гр ци ја

(16 мај 1912 г.)

Срп ско-бу гар ски от до го вор од 
1912 го ди на бил прв од се ри ја та 
со јуз нич ки до го во ри ме ѓу бал кан-
ски те др жа ви, кои на тој на чин 
го фор ми раа Бал кан ски от со јуз 
за бор ба про тив Ос ман ли ска та 

Им пе ри ја. Склу чу ва ње то на 
овие со јуз нич ки до го во ри би
ло не оп ход но би деј ќи ни ту 
ед на од бал кан ски те др жа ви 
не би ла спо соб на са ма та да 
се прес ме та од Тур ци ја и да 
ги за зе ме неј зи ни те те ри-
то рии на Бал ка нот.

Ток му од овие при чи ни, Бу-
га ри ја по пот пи шу ва ње то на 
до го во рот со Ср би ја ги поч на ла 
и пре го во ри те за со јуз со Гр ци ја. 
Но, за раз ли ка од пр ви от до го вор, 
во овој до го вор не би ла пред ви де-
на по дел ба на те ри то ри и те би деј-
ќи не дош ло до та ква сог лас ност 
во те кот на пре го во ри те. Две те 
стра ни се до го во ри ја:

„Член 1. Ако и по крај искре ни те 
жел би на две те ви со ки до го вор ни 
стра ни, и по крај од не су ва ње то на 
нив ни те вла ди за од бег ну ва ње 
се ка ков на пад и се ка ков пре диз-
вик кон ос ман ли ска та др жа ва, 
ед на од две те др жа ви би де на-
пад на та од Тур ци ја на сво ја та 
те ри то ри ја или пре ку си сте мат-
ско на ру шу ва ње на пра ва та што 
про из ле гу ва ат од до го во ри те или 
од ос нов ни те прин ци пи на ме ѓу-
на род но то пра во, две те ви со ки 
до го вор ни стра ни се об вр зу ва ат 
да си пру жат за ем на по мош со 
си те во о ру же ни си ли и по тоа да 
не склу чу ва ат мир, освен за ед но 
и во сог лас ност“.

„Член 2. Две те ви со ки до го вор-
ни стра ни за ем но си ве ту ва ат од 
ед на стра на да го ко ри стат сопс-
тве но то мо рал но вли ја ние над 
сво и те со на род ни ци во Тур ци ја, 
во смис ла искре но да при до не сат 
за со жи телс тво на еле мен ти те 
што го со чи ну ва ат на се ле ни е то 
на им пе ри ја та и, од дру га стра на, 
за ем но да си по ма га ат и да одат 
усог ла се но во си те ак ции пред 
ос ман ли ска та вла да или кон го-
ле ми те си ли што ќе има за цел да 

се до бие или да се оси гу ри ре а ли за ци-
ја та на пра ва та што про из ле гу ва ат од 
до го во ри те или се по и на ку от ста пе ни 
на грч ка та и на бу гар ска та на ци о нал-
ност, при ме на на по ли тич ка рам но-
прав ност и на устав ни те гра ни ци“.

Лон дон ски ми ро вен до го вор
(Лон дон, 30 април 1913 г.)

По за вр шу ва ње то на Пр ва та бал кан ска 
вој на со ко ја бал кан ски те др жа ви за 
ку со вре ме ја за зе ма ле це ла та те ри то-
ри ја на европ ска Тур ци ја, во Лон дон 
поч на ле пре го во ри те за склу чу ва ње 
ми ро вен до го вор ме ѓу за во ју ва ни те 
стра ни. Во исто вре ме, во исти от град, 
поч на ла со ра бо та и ам ба са дор ска та 
кон фе рен ци ја на го ле ми те си ли за ре-
ша ва ње на пра ша ња та што про из лег-
ле од вој на та, а кои би ле од европ ско 
зна че ње. Ток му на оваа кон фе рен ци ја 
се ре ши ло, а за во ју ва ни те стра ни при-
фа ти ле, ка ко што мо же да се ви ди, 
те ри то ри ја та на за пад од ли ни ја та 
Енос - Ми ди ја да би де по де ле на ме ѓу 
бал кан ски те др жа ви.

„Член 2. Не го во то ве ли чес тво им пе-
ра то рот на ос ман ли и те им ја от ста пу-
ва на нив ни те обе ди не ти ве ли чес тва 
се та те ри то рии на сво ја та им пе ри ја 
на европ ски от кон ти нент на за пад 
од ли ни ја та Енос на Егеј ско Мо ре до 
Ми ди ја на Цр но Мо ре, со иск лу чок 
на Ал ба ни ја“. 

Ма ке до ни ја во ме ѓу на род ни те до го во ри  
и ин те ре си те на го ле ми те си ли

Бу ку ре шки ми ро вен  
до го вор

(Бу ку решт, 10 август 1913 г.)

До го во рот ги де фи ни рал гра-
нич ни те ли нии на бал кан ски те 
др жа ви врз ос но ва на прин ци пот 
на ре ал на оку па ци ја на Вто ра та 
бал кан ска вој на.

Србија ги до би ла вардарскиот 
дел на Македонија, Косово, дел 
од Метохија и дел од Санџак. Со 
тоа би ла зго ле ме на за 39.000 ква-
драт ни ки ло ме три и 1.290.000 
жи те ли. Цр на Го ра  ја до би ла 
те ри то ри ја та Васоевиќи, дел 
од Метохија и дел од Санџак. Таа 
се зго ле ми ла за 7.000 ква драт ни 
ки ло ме три и за око лу 260.000 
жи те ли. Грција ги до би ла Севе-
рен Епир, егејскиот дел на Ма-
кедонија, полуостровот Хал ки-
ди ки со Солун, дел од западна 
Тракија и мно гу број ни остро ви 
во Егејско Море. Со тоа се зго ле-
ми ла за 51.300 ква драт ни ки ло-
ме три и за 1.624.000 жи те ли. Бу-
гарија го до би ла пи рин ски от дел 
на Македонија, Струмица со око-
ли ја та и дел од за пад на и источ-
на Тракија. Таа се зго ле ми ла за 
21.000 ква драт ни ки ло ме три и 
со око лу 600.000 жи те ли. Из лез 
на Егејско Море Бугарија до би-
ла од сли вот на Места до сли вот 
на Марица со при ста ни ште то  
Дедеагач. █

(КРАЈ)

❶

(продолжение од претходниот број)

❷

❸

❹

❺
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КНИЖАРНИЦАТА „МАТИЦА 
ЕКСКЛУЗИВ“ ПРЕПОРАЧУВА:

100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА
[  АНТОЛОГИЈА  ]

ТЕАТАР

Кому му е потребен сиот тој театар? 

Во овој свет со премалку искрени 

насмевки, а толку многу лица.

Трчајќи по материјалното забораваме 

на душите закачени на жицата на 

животот висат.

Ја вадам шминката со години 

наталожена сол на образите доволна 

да нахрани седум гладни мориња.

Ги соблекувам сите слоеви тага 

останува само мирисот доволен да ме 

врати назад во времето. 

Нема што да барам таму 

сѐ е овде во мене и во можностите.

Се попарувам со врела вода како 

вреќичка чај испуштам арома на грев... 

Водата нема да ме измие. 

Остануваат траги, под прстите на 

сеќавањето допири, годови под кожата 

брчки, онаму каде што минале солзите 

и насмевките.

Додека се гледаме в очи 

нашите погледи пропаѓаат некаде 

далеку зад нас за да заборавиме колку 

сме плитки во суштина.

Трчајќи по духовноста  

забораваме на телата закачени на 

жицата на животот висат.

Во овој свет бесмислено двосмислен 

зар некому му е дојдено до театар? 

Заминувам босонога, 

немам што да понесам со себе 

куферот е само декор.

11.ФЕ СТИ ВАЛ НА НО ВИ ОТ ГЕР МАН СКИ ФИЛМ

Снежана Стојчевска (1980)

Пре ку нај раз но вид ни те те ми са ка ме да пре не се ме ед на сли ка 
за мо дер на Гер ма ни ја, за неј зи на та кул ту ра, исто ри ја и оп-
штес тво. На овој на чин, исто та ка, ги уна пре ду ва ме и поз на-
ва ња та на гер ман ски от ја зик би деј ќи си те фил мо ви се при-
ка жу ва ат во ори ги нал, со пре вод, ве ли гос по ѓа Хел га Тај пел, 
ра ко во ди тел ка та на од де лот за кул ту ра во ам ба са да та

 Три ле рот „Ро ден во бол ка“ 
на Фло ри јан Шварц, дра ма та 
„Фе никс“ на Кри сти јан Пе цолд, 

„Ха ке ри“ на Ба ран Бо Одар, ко ме ди-
ја та „300 збо ра гер ман ски“ на Зи ли 
Ала гад, дет ски те „Ло ла на гра шо-
кот“ на То мас Хај не ман и „Спа се те 
го Ра фи“ на Аренд Агте, исто ри ски-
от „Љу бе ни те се стри“ на До ми ник 
Гарф, де ло што бе ше но ми ни ра но за 
„Оскар“ во ка те го ри ја та за „стран ски 
филм“, се са мо не кои од фил мо ви те 
што ќе би дат при ка жа ни во рам ки-
те на акту ел ни от 11. Фе сти вал на 
но ви от гер ман ски филм што ќе се 
одр жу ва од 8 до 31 октом ври.

Го ди на ва си не а стич ка та тур не ја ќе 
поч не во при леп ско то ки но „Мис 
Стон“, а по тем сле ду ва ат про ек ци-
и те во кул тур ни те цен три во уште 
де вет ма ке дон ски гра до ви, а слу чу-
ва ње то и овој пат ќе се од ви ва под 
мо то то „Го са кам фил мот!“.

Пре ку овој не се којд не вен пре сек 
на ши ро ка та па ле та на акту ел на-
та гер ман ска ки не ма то гра фи ја, љу-
би те ли те на филм ска та умет ност 
од но во и на свој на чин ќе мо жат 
да ја до жи ве ат Гер ма ни ја, неј зи на-

„Го са кам фил мот“ ну ди но во  
до жи ву ва ње на Гер ма ни ја

та кул ту ра, исто ри ја и оп штес тво. 
Из бо рот на фил мо ви те, ка ко што 
ве лат ор га ни за то ри те – Ам ба са да та 
на Со јуз на Ре пуб ли ка Гер ма ни ја во 
зем ја ва и Про-кре дит бан ка, е „раз-
но ви ден исто ка ко и жи во тот“, де ка 
дејс тва та се од ви ва ат во оваа зем ја, 
но де ка по ра ки те се уни вер зал ни за 
си те гле да чи.

█ Убе де ни сме де ка фил мо ви те се 
од ли чен ме ди ум со кој мо же ме 
да до пре ме до мно гу лу ѓе. Кој не 
са ка со за до волс тво да оди в ки но 
и ба рем за мо мент да се нур не 
во дру ги све то ви? Го ле ми от ин-
те рес го по твр ду ва ат и број ки-
те на гле да чи: ми на та та го ди на 
на ши те фил мо ви ги пог лед наа 
по ве ќе од 10 ил ја ди лу ѓе. Пре ку 
нај раз но вид ни те те ми са ка ме да 
пре не се ме ед на сли ка за мо дер на 
Гер ма ни ја, за неј зи на та кул ту ра, 
исто ри ја и оп штес тво. На овој 
на чин, исто та ка, ги уна пре ду ва-
ме и поз на ва ња та на гер ман ски-
от ја зик, би деј ќи си те фил мо ви 
се при ка жу ва ат во ори ги нал со 
пре вод - ве ли гос по ѓа Хел га Тај пел, 
ра ко во ди тел на од де лот за кул ту ра 
во Ам ба са да та. █ (Н.П.)

МАРСОВЕЦОТ
THE MARTIАN

Заработка: 37.000.000 $

Жанр: авантура
Режија: Ридли Скот

Актери: Мет Дејмон,  
Џесика Честејн,  

Кристен Вилг

ХОТЕЛ ТРАНСИЛВАНИЈА 2
HOTEL TRANSYLVANIA 2

Заработка: 20.400.000 $

Жанр: анимиран филм
Режија: Генди Тартаковски

Актери: Адам Сендлер,  
Енди Самберг,  
Селена Гомез

ПАН
PAN

Заработка: 15.300.000 $

Жанр: авантуристички
Режија: Џое Рајт

Актери: Леви Милер,  
Хју Џекмен,  

Гарет Хедланд

ПРАКТИКАНТКА
THE INTERN

Заработка: 8.700.000 $

Жанр: комедија
Режија: Ненси Мајерс

Актери: Роберт де Ниро,  
Ен Хетвеј,  
Рене Русо

ПЛАТЕНИК
SICARIO

Заработка: 7.600.000 $

Жанр: акција
Режија: Денис Виленев

Актери: Емили Блант,  
Џош Бролин,  

Бенисио дел Торо

ТОП 5 НАЈГЛЕДАНИ ФИЛМА  
          во САД викендов

„Траги на времето“ е дело на 
македонскиот сликар Васко 
Ташковски (1937). Ташков-
ски, освен со сликарство, се 
занимава со сценографија за 
театар, телевизиски и фил-
мски проекти, сценографии 
за разни манифестации, а 
работел и како илустратор 
на повеќе изданија.

Покрај сликањето во маслена 
техника, работи и акварел, 
цртежи и графика. Има ре-
ализирано 40 самостојни 
изложби. █

„Траги на времето“  
од  Васко Ташковски
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КУЛТУРА

Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Александар Ивановски

█ Некогашниот „Вардар филм“ беше 
единствената државна филмска про-
дуцентска куќа. Денес условите се 
поинакви. Овој „Вардар филм Маке-
донија“ постои неполни две години. 
Што може денес тој да им понуди на 
филмаџиите?
ПОПОВ: „Вардар филм“ е формиран 
во 1947 година и постои до крајот на 
20 век, до 1998 година. Тоа значело 
дека сите средства што државата ги 
планирала за филмска продукција 
„оделе“ преку тој „Вардар филм“. Сега 
веќе не е така. Ние сме нова установа, 
која автоматски има друго место во 
ова општество. Веќе не е државен про-
дуцент, туку сега има друга, поинаква 
функција. Заедно со Управниот одбор 
(УО), уште првите неколку месеци се 
обидовме да направиме некаква уста-
нова што, навистина, ќе им помогне на 
филмските работници. Тоа што „Вар-
дар филм Македонија“ сега може да го 
понуди и треба да го нуди во блиска и 
во далечна иднина е некоја техничка 
поддршка на филмските продукции. 
Бидејќи и јас сум филмски работник, а и 
во УО на „Вардар филм Македонија“ има 
членови од таа бранша, се потрудивме 
да направиме нешто за нашата фела. 
Во изминатиов период обезбедуваме 
простории за филмски продукции, рек-
визити, костими што ги наследивме. Сѐ 
се тоа работи што, на некој начин, ги 
наследивме од „Вардар филм“. Досега 
немаме направено конкретна инвести-
ција, ниту, пак, сме добиле пари за да 
вложиме во опрема или, пак, во објекти. 
Од тоа што го имаме се обидуваме да 
направиме нешто. Освен тоа, бидејќи ги 
имаме авторските права за дистрибу-
ција на сите филмови произведени во 
тоа петдецениско работење на „Вардар 
филм“, имаме право да склучуваме до-
говори за прикажување и за дистрибу-
ција на тие филмови. Веќе склучивме 
неколку такви договори и, практично, 
тоа ни беше главната дејност во овие 
неполни две години.

█ Спомнавте дека „Вардар филм“ 
склучил договори за прикажување 
филмови во земјите од регионот. 
Кои македонски филмски класици 
се најбарани и во кои земји постои 
најголем интерес?
ПОПОВ: Досега склучивме 12 догово-
ри за играни филмови со две телевиз-
иски куќи што зрачат на просторот 
на поранешна Југославија. Тоа се „ТВ 
Класик“ во Хрватска и „Радио телеви-
зија Србија“. Интересот е, практично, 
за сите филмови. На пример „Мис 
Стон“ на Жика Павловиќ, филмовите 

„Вардар филм 
Македонија“  
да прерасне во 
филмско студио

До крајот на 20 век „Вардар 
филм“ беше единствената 
државна филмска проду-

цен тска куќа во Македонија што 
во своето петдецениско работење 
ги продуцираше сите играни, ани-
минирани и документарни фил-
мови во Македонија. Последната 
продукција на „Вардар филм“ 
беше во 1998 година. Новата на-
ционална установа филмски цен-
тар „Вардар филм Македонија“ 
постои од јануари 2014 година 
и е наследник на препознатли-
вото име „Вардар филм“, што 
беше идеја на Министерството 
за култура. За неполни две годи-
ни откако е директор на „Вардар 
филм Македонија“, Димо Попов 
успеа да потпише договори со 
телевизиски куќи од регионот за 
прикажување на македонските 
филмски класици за кои уште по-
стои голем интерес, го збогати 
фундусот со реквизити и со кости-
ми од завршени филмски проекти. 
Во  големата слика, „Вардар филм 
Македонија“ еден ден треба да 
прерасне во филмско студио во 
кое ќе може да се смести филмска 
продукција, да се изградат сето-
ви, да се направи постпродукција 
на слика и на звук. Во изминатиот 
период во скопското кино „Си-
наплекс“ се одржа петдневна 
филмска програма со наслов 
„Македонски филмски класици“ 
како дел од наследството на „Вар-
дар филм“ на која беа прикажа-
ни „Хај-Фај“, „Три Ани“, „Среќна 
Нова ’49“, „Планината на гневот“ 
и „Тетовирање“.

ИНТЕРВЈУ | ДИМО ПОПОВ

на Столе Попов „Тетовирање“, „Среќна 
Нова ’49“, „Хај-Фај“ на Владимир Бла-
жевски, потоа филмовите на Љуби-
ша Георгиевски. Според извештаите 
што ги добиваме од тие оператори, 
гледаме дека за одреден наслов има 
повеќе пребарувања, но, генерално, 
постои интерес за сите филмови. Тие 
филмови од продукциски аспект се, 
навистина, многу квалитетни и имаат 
емотивна, историска, филмска и естет-
ска вредност, која е видлива. „Вардар 
филм“ во тоа време работел на фил-
мска лента. Сега сите филмови што 
ги произведуваме во Македонија во 
последните 10 години се дигитални и 
тоа автоматски, на некој начин влијае 
и на пристапот на технологијата како 
се прават филмови и влијае и на сама-
та продукциска вредност што ја имаат 
филмовите. 

█  Во изминатиот период го збогатив-
те и фундусот со многу значајни рек-
визити од некои завршени филмски 
проекти. Најавено е дека дел од тој 
фундус ќе биде дел од музејската по-
ставка во Кинотека на Македонија.
ПОПОВ: Тоа е проект на Кинотека на 
Македонија и ние учествуваме со стара 
техника, која е, дефинитивно, само за во 
музеј, како на пример објективи, стари 
камери, реквизити. За жал, немаме за-
чувано костими, иако би било супер да 
имаме костими од „Мис Стон“, или, пак, 
од „Јад“. Тие се загубени и ќе се прави 
реконструкција според цртежите или 
кадри од филмовите. Почнуваме да го 
правиме тој фундус, имаме веќе 500 
паричиња костими, кои се наследени 
од завршени филмски продукции. Ги 
фотографираме и ги ставаме на нашата 
нова веб-страница и ќе бидат достапни 
за повторно користење. Кога постепено 
би се зголемувал тој фундус и би нарас-
нал како што го имаат некои сериозни 
филмски студија како „Барандов“ во 
Прага, ќе се почувствува ефектот, ама 

за тоа е потребно многу време. Тоа ќе 
ја поевтини филмската продукција и 
нема да се губат костими. Ќе се сочува 
нивната историска вредност.

█ Има ли сегашната зграда на „Вардар 
филм“ студио што може да се рено-
вира и кое би им било од помош на 
филмските работници?
ПОПОВ: Ние мораме да почитуваме 
дека во Македонија има приватни 
студија за филмска продукција и не 
смееме да го нарушуваме пазарот. Не 
може да купуваме нешто што веќе го 
има. Но, во Македонија нема студио за 
постпродукција, колку што ни е позна-
то. Ние го имаме изградено во нашата 
установа и тоа постои. Но, е застарено 
и треба да се реновира од корен – од 
акустичката изолација, до опремата. 
Ние сме во фаза на изработка на проект 
што постепено ќе оди по фази. Уште 
размислуваме дали ќе биде приват-
но-јавно партнерство или комплетно 
ќе биде во сопственост на државата. 
Слични вакви установи има во Норвеш-
ка и во Словенија, „Вива филм“ и тоа се 
јавни установи што своите услуги ги 
нудат на филмски продукции. 

█ Каква е големата сликата на „Вар-
дар филм Македонија“?
ПОПОВ: Големата слика на „Вардар 
филм Македонија“ е дека може еден 
ден да прерасне во филмско студио во 
кое ќе може да се смести филмска про-
дукција, да се изградат сетови, да се 
направи постпродукција на слика и на 
звук. Тоа донекаде е економски оправ-
дано. Бидејќи тоа е голема инвестиција, 
потребно е сериозно истражување и 
да се види економската оправданост. 
Ние почнуваме само од оваа зграда, но 
се надевам дека набрзо ќе може да се 
развиваме во тој правец. Презедовме 
шест камиони од МВР, кои беа подгот-
вени за топење. Како што ќе расте и ќе 
се зголемува фундусот на костими и 
на реквизити, просторот тука нема да 
биде доволен. Природно ќе се наметне 
дека ќе ни треба нов простор каде што 
ќе се шириме и така, можеби, полека ќе 
прераснуваме во мало студио. Многу ни 
е важно, на мене пред сѐ, но и на члено-
вите на УО, да не направиме установа 
што ќе биде постојано финансирана од 
државата и нема да има своја економска 
одржливост. Никој од филмските работ-
ници не сака систем што само ќе троши 
пари, а нема да произведува. Напротив, 
ние би сакале, ако може да ја направиме 
филмската продукција, генерално, да 
биде поевтина. Ако го обновиме тон-
ското студио, парите што се трошат во 
странство би останеле тука. █

Многу ни е важно, на мене пред 
сѐ, но и на членовите на УО, да 
не направиме установа што ќе 
биде постојано финансирана 
од државата и нема да има своја 
економска одржливост. Никој 
од филмските работници не 
сака систем што само ќе троши 
пари, а нема да произведува, 
вели директорот на „Вардар 
филм Македонија“, Попов
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█ Александар Кулулев-Саш-
ко е ѕвездата на велешкиот 
радиоетер. Осумнаесет годи-
ни, секој вторник и петок, на 
фреквенцијата на Радио Ве-
лес, во седум часот ги буди и 
до 11 часот ги забавува свои-
те верни слушатели... Вака, 
приближно, би изгледала 
најавата за Сашо Кукулев 
пред извесно време, но сега 
сте на друго работно место. 
Ви недостига ли радиото? 
КУЛУЛЕВ: Секогаш носталгич-
но се сеќавам на тоа време, на 
таа прекрасна радиоприказна 
која траеше цели осумнаесет 
години. На радиото како меди-
ум му приоѓав многу сериозно 
и многу посветено, а за возврат 
добив многу убави моменти, 
пријателства што траат и ис-
куство што не се стекнува на 
ниту едно друго место. Пред 
некој ден бев гостин во „Радио 
Слободна Македонија“ и пак се 
врати она чувство кога микро-
фонот те обзема со својата вол-
шебност. Кој да знае... чудни се 
патиштата Господови, можеби 
еден ден пак ќе си се сретнеме.

„ПОСЛЕДНИОТ МАКЕДОНЕЦ“ -  МАКЕДОНСКАТА ИСТОРИЈА КАКО ФИЛМСКО СЦЕНАРИО

Александар Кукулев:  
Моето прво филмско 
сценарио се претвори  
во визуелна приказна  
која ќе трае
Јас сум човек кој сака работите да му бидат 
јасни, посебно кога станува збор за историјата на 
Македонија. Тука го наоѓам предизвикот со кој уживам 
да се борам, а тоа е белиот лист хартија, вели Кукулев

Разговараше | Невена Поповска
Фото | Ѓорѓи Личовски

Со секој купен број 
на „Република“ добивате 

попуст од 50 денари за  
кино-проекциите во 

„Милениум“

важи од 16.10. - 22.10.2015

50
попуст

денари

█ На меѓународниот филмски 
фестивал „Браќа Манаки“ 
премиерно беше прикажан 
филмот „Последниот Маке-
донец“, работен по ваше сце-
нарио... Премиерата помина 
одлично, беше проследена 
со бурен аплауз и со овации. 
Откако легнаа впечатоци-
те, како се чувствувате сега, 
како гледате на филмот и 
ќе има ли други проекции 
наскоро?    
КУЛУЛЕВ: Многу сум среќен 
поради тоа. Во Битола поми-
навме одлично, првите кри-
тики се феноменални, некои 
медиуми за „Последниот Ма-
кедонец“ веќе пишуваа како за 
епско остварување, а јас дла-
боко сакам да верувам дека се 
во право. Има одлична екипа 
составена од вдахновениот 
режисер Илија Пиперковски, 
мајсторот на филмската фо-
тографија, Дејан Димевски, 
кому секој кадар од филмот 
му е мало ремек-дело, Дано 
Стефков, кој како монтажер 
се надмина себеси и одлично 
избраната актерската екипа, 
„Тринити продукција“, која со 
застрашувачка сериозност вле-
зе во овој проект. Навистина 
сум среќен како моето прво 
филмско сценарио се претво-
ри во визуелна приказна која, 
сигурен сум, долго ќе трае.

█ Aтентатoт во Марсеј врз то-
гашниот југословенски крал 
Александар Први Караѓорѓе-
виќ од страна на членот на 
ВМРО, Владо Черноземски, е 
темата на Вашата книга „Па-
тувањата на Петар Келемен“. 
Од каде идејата за ова дело? 
КУЛУЛЕВ:Точно пред една го-
дина во Скопје се случи про-
моцијата на „Патувањето на 
Петар Келемен“. Јас сум човек 
кој сака работите да му бидат 
јасни, посебно кога станува 
збор за историјата на Маке-
донија. Настаните од октом-
ври 1934 во Марсеј за мене беа 
своевидна мистерија. Ликот на 
Владо Черноземски исто така. 
За него сите знаеја, истовреме-
но не знаејќи ништо. Бев не-
пријатно изненаден како по 
80 години никој во Македонија 

КУЛТУРА

не видел предизвик во расвет-
лувањето на овие настани кои 
дури сме ги опејале во песни, а 
за кои, всушност, знаеме многу 
малку. Почнав со истражување 
и го напишав романот кој не 
претендира да стане училиш-
на лекција по историја, но 
сигурно е одлична основа за 
понатамошно доосветлување 
на овој историски настан кој 
беше вовед во Втората светска 
војна. Присуството на неколку 
амбасадори и голем број вое-
ни аташеа на промоцијата во 
Скопје, за мене беше потврда 
дека романот тематски е полн 
погодок за читателската пуб-
лика. Тиражот од 1000 приме-
роци е одамна распродаден.

█ Излезе од печат и поемата 
„Џез“- Вашата прва  книга со 
поезија. Станува збор за несе-
којдневно поетско дело, кое 
освен во печатено издание го 
има и на цеде... Ќе следуваат 
ли уште поетски збирки?
КУЛУЛЕВ: Посебно сум горд на 
„Џез“. Го сметам за врв на мо-
ето скромно творештво. Еден 
од рецензентите на поемата 
е претседателот на Светската 
академија за науки и умет-
ности, д-р Иво Шлаус, податок 
што сам по себе прави да се 
чувствувам среќен. „Џез“ пока-
жа дека современата македон-
ска поезија може да помине и 
со задоволство да биде читана 

од американската, индиската, 
руската или од германската чи-
тателска публика. Книгата која 
содржи и цеде со интерпрета-
ција на стиховите искомбини-
рана со музика, можеби и не е 
нов пристап, но дефинитивно 
помага во дополнителна про-
моција на делото.

█ Новинар, поет, сценарист, 
писател... Каде најмногу се 
пронаоѓа Александар Куку-
лев?
КУЛУЛЕВ: Сите овие наведени 
категории го нудат предизви-
кот со кој уживам да се борам, 
а тоа е белиот лист хартија. █
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Централниот плоштад Пјаца дел Камп, со необична форма на 
школка, е познат низ целиот свет по прочуената трка со коњи 
„Палио“, која се одржува двапати годишно и привлекува илјадници 
туристи. „Палио“, буквално, значи награда
Пишува | Ја на Јо си фо ска

Сиена, вечниот 
ривал на Фиренца

НЕОДОЛИВ ТОСКАНСКИ ШАРМ

За патување 
до Сиена 

нема директ-
ни авионски 

линии од 
Скопје, па до-
колку сакате 
да патувате 

со авион, 
ќе треба да 
летате од 

Белград или 
од Загреб

Доколку сте романтични, 
сакате да патувате, по 
природа сте хедонист 

и сакате да го почувствувате 
најдоброто од Европа, посетете 
ја Тоскана и откријте го вистин-
ското значење на терминот „ла 
долче вита“. Кое било место да 
го посетите од овој дел на Ита-
лија, нема да погрешите.

Прекрасна природа и пејзажи, 
светски познати вино и кујна, 
уникатна архитектура и богата 
историја ја прават Тоскана неодо-

лива и шармантна. Не случајно, 
во минатото се сметала за клу-
чен европски регион и центар 
на италијанската ренесанса би-
дејќи значајно влијаела на раз-
војот на уметноста, културата и 
на образованието.

„Палио“ е центар, „Палио“ 
е Сиена... Ако го знаете тоа, 
знаете СÈ
Еден од најимпресивните гра-
дови во Италија, малата Сиена, 
се наоѓа токму во Тоскана, околу 

70 километри јужно од Фирен-
ца со која има вечно ривалство. 
Сиена во средниот век била ис-
клучително богат град-држава, 
сѐ додека таа улога не ја презела 
соседната Фиренца. 

За патување до Сиена нема 
директни авионски линии од 
Скопје, па доколку сакате да 
патувате со авион, ќе треба да 
летате од Белград или од За-
греб. Но, некои од туристичките 
агенции ја вклучуваат Сиена во 
својата понуда со автобуски или 
авионски превоз, така што, ве-
ројатно, тоа е најдобрата опција 
за вашето патување.

Сиена денес е место со одлично 
зачувано средновековно јадро 
и огромно културно-уметнич-

ко наследство, сѐ заедно под 
заштита на УНЕСКО. Нејзини-
от централен плоштад Пјаца 
дел Камп, со необична форма 
на школка, е познат низ цели-
от свет по прочуената трка со 
коњи „Палио“, која се одржува 
двапати годишно и привлеку-
ва илјадници туристи. „Палио“, 
буквално, значи награда. И тоа и 
е. За јавачите што го ризикуваат 
својот живот на стрмната пате-
ка околу плоштадот. Иако, во 
просек, трките траат 90 секун-
ди, трките се жестоки и неретко 
се случува џокеите да попаѓаат 
на земјата, а коњите сами да ја 
завршат трката.

Разнобојните куќи и долгите 
извиени улички го прават овој 
град посебно впечатлив. Сиена е 
позната по готската архитектура 
со карактеристична црвена боја. 
За прошетка низ историскиот 
центар на градот, кој се наоѓа 
меѓу ѕидини, не ви е потребно 
превозно средство бидејќи це-
лиот е претворен во пешачка 
зона. За приватни автомобили, 
освен такси и полиција, е забра-
нето возење. Неколку паркин-
зи за приватни автомобили се 
наоѓаат од другата страна на 
главните ѕидини. Цената на 
паркингот изнесува околу пет 
евра за цел ден.

Една од главните атракции 
во овој прекрасен град е кате-
дралата „Дуомо“ изградена во 
романски стил уште во 12 век, 
а главната фасада е завршена 
дури во 1380 година. „Дуомо“ 
е позната поради тоа што има 
необична поставеност на осно-
вата во правец север – југ, што 
е невообичаено за христијан-
ските цркви.

Палацо Публико е зграда во 
која веќе 800 години е сместе-
но градското собрание, а тука 
се наоѓаат и познатите фрески 
на италијанскиот уметник Ам-
броџио Лоренцети. Во близина 
на градското собрание се наоѓа 
славната кула Торе дел Мања. 
Оттаму има прекрасен поглед 
на целиот град и на околината.

Палатата Салимбени била сред-
новековно седиште на најстара-
та банка на светот, која контину-
ирано работи. Денес оваа банка 
има преку 30.000 вработени. 

Во богатата историја на Сиена 
влегува и Универзитетот, кој е 
еден од најзначајните универ-
зитети во Италија и меѓу првите 
што бил финансиран од држава-
та. Основан е во 1240 година со 
тогашното име Студиум Сенесе, 
а денес е познат по квалитетни 
студии за право и за медицина.

Виното и маслиновото масло се 
тосканска гордост
Виното и маслиновото масло се синоним за 
овој регион. Задолжително за освежување 
пробајте чаша тосканско вино. Особено се 
препорачува „кјанти“(Chianti), кое е наречено 
по градот, кој е вистинско олицетворение на 
тосканската идила.

Покрај виното, и маслиновото масло е гордост 
на Тоскана. Ако имате автомобил задолжи-
телно отидете до маслиновите полиња Мон-
тестиљано Олив каде што можете да купите 
маслиново масло со екстра-квалитет, но и да 
преспиете таму и да го почувствувате шармот 
на вистинскиот италијански селски туризам.

Тоскана со векови ги фасцинира своите посе-
тители, а секоја посета на овој дел од Италија 
би била нецелосна без да се погледне и дож-
ивее величествената Сиена. █
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ПОЗНАТИ КОИ ОСТАНАЛЕ ПРИЈАТЕЛИ И ПО ПРОПАДНАТИОТ БРАК

Пишува | Марина Костовска

на Брус засекогаш да се грижи 
за неговите ќерки. 

Она „драга, моите и твоите деца 
се тепаат со нашите“, не е веќе 
шега ни во Македонија. Бројот на 
разводи е зголемен, но гледајќи 
од добрата страна, барем не се 
останува сосила во брак или по-
ради тоа што ќе каже народот.

Раскинот на, така да ја кажеме, 
љубовната врска, не мора да зна-
чи и раскин на сите останати 
меѓучовечки односи, а пријател-
ството и почитта со поранешни-
от партнер можат да опстојат. И 
во бракот и по него, посебно кога 
во приказната има и деца, добро 
е да се остане пријател.

Иако одамна разведени и секој 
тргнат по својот пат, актерот 
Тони Михајловски и првата со-
пруга се во добри односи, првен-
ствено затоа што заедно го има-
ат нивниот прв син Александар. 
Михајловски во една пригода 
изјави дека таа секогаш ќе ја 
има неговата почит и ќе остане 
мајката на неговото дете.

Дека со прекинот на бракот не 
се прекинуваат и меѓучовечките 
односи, најголема потврда е Ка-
лиопи. И по два развода, македон-
ската поп-дива неодамна изјави 
дека сепак верува во љубовта и 
му се радува на животот, а сегаш-
ната љубовна состојба ја опишува 
како исполнета и необврзна.

Калиопи во осумдесеттите го-
дини се омажи со композито-
рот и тогаш основач на групата 
„Калиопи“, Ромео Грил. Заедно 
го имаат синот Пако, кој денес 
има 24 години.

Грил во 2012 година ја создаде 
песната со која Калиопи ја прет-

што ја добива од својот поране-
шен сопруг, така ни Грил не про-
пушта пригода да изјави колку 
е таа прекрасна како личност и 
единствена како уметник.

█ Калиопи се раѓа еднаш во 
100 години – смета таткото на 
нејзиното дете.

Можеби не толку интензив-
но како со Ромео, но Калиопи 
го негува и пријателството со 
нејзиниот втор сопруг, актерот 
Васил Зафирчев.

Двојката помина помалку од 
седум години во брак, а поради 
разликата во години, нивната 
врска ја споредуваа со онаа на 
Деми Мур и Ештон Качер.

Минатата година како водител 
на „Скопски фестивал“, Зафирчев 
имаше посебна најава за својата 
поранешна сопруга.

█ Време е за големата, некогаш 
моја, секогаш моја Калиопи – ја 
најави тој.

Без многу помпа и галама, во 2011 
година по скоро 25 години брак 
се разведоа Андријана и Горан 

Во Холивуд почудно е кога 
некој ќе остане заедно, 
отколку кога некоја брач-

на двојка ќе ги потпише доку-
ментите за развод. Ретко кои 
познати личности остануваат 
заедно, па дури и оние наизглед 
цврстите бракови како камен, 
пукаат со времето. 

Но,токму таа постава на работи-
те, донесе и нови „правила“ меѓу 
бившите сопружници. Најчесто 
поради децата, се забораваат 
меѓусебните кавги, па се рабо-
ти на нов однос во нивна полза.

„Новото нормално“ има неколку 
исти особини со обичното.

И по разводот голем дел од по-
знатите личности остануваат 
семејство, а нивните деца не 
мораат да се грижат дали мајка 
им и татко им можат да седат во 
иста просторија.

Крис Мартин неодамна ѝ орга-
низираше роденденска вечера 
на Гвинет Палтроу, со која е раз-
веден, иако во април и законски 
го прекинаа 12 години долгиот 
брак. И Брус Вилис и Деми Мур 
продолжија со своите животи и 
со нови партнери по разводот, 
но нивните ќерки и ден-денес 
сметаат на поддршката од нив-
ните родители.

Дури и едно од моментно 
најомразените семејства, кланот 
Кардашијан, се пример дека сѐ 
се може штом се сака. Брус не-
одамна стана Кејтлин, почудно 
здравје, но сѐ уште е редовно во 
контакт со својата поранешна 
сопруга Крис Џенер. И двајцата 
беа во одлични односи со првиот 
сопруг на Крис, адвокатот Ро-
берт Кардашијан, кој на смрт-
ната постела му остави аманет 

ставуваше Македонија на „Евро-
визија“, за подоцна да биде автор 
на целиот албум „Волчица“ на 
македонската пејачка.

Нивниот однос е повеќе од про-
фесионална соработка. Како што 
Калиопи не штеди на зборови 
кога станува збор за поддршката Раскинот на, 

така да ја  
кажеме, 

љубовната 
врска, не 
мора да 
значи и 
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Алачки. Иако се разведени на суд 
и живеат во различни домови, 
хармоникашот со фолк-пејачката 
и водителка сѐ уште се појавуваат 
заедно на јавните настани. 

И не само тоа. Алачки соработу-
ваат и на професионален план и 
се сложни кога станува збор за 
нивните деца, Грациела и Баже, 
како и за најмладиот член во се-
мејството, внуката Дарија, која 
само што наполни една година.

Дека семејството е пред сѐ, е до-
каз и актерката и пејачка Тања 
Кочовска, која по разводот од 
актерот Владимир Ендров-
ски-Љац, остана во добри одно-
си со него, првенствено поради 
нивниот син Александар.

Кочовска е веќе 20 години во 
брак со колегата Предраг Павлов-
ски, а Љац исто толку години е 
со Гордана, но минатото не им 
пречи да ги поминуваат семејни-
те веселби и настани заедно. █
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СЦЕНА

И по развод - 
соживот

Калиопи и  
Ромео Грил

Горан и Андријана 
Алачки

Калиопи и  
Васил Зафирчев
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Омилени 
обувки за 
оваа есен
Со доаѓањето на есента, сандалите 
ги заменивме со поудобни и потопли 
чевли и со чизми

Есента пристигна и календарски, 
некои утра се доволно студени за 
да се облечат и чизми, така што и 

официјално сандалите ги заменивме со 
поудобни и потопли чевли и со чизми 
кои ќе нѐ штитат од студеното време и 
од сите временски непогоди.

Има разни модели од модните колекции 
чевли и чизми кои беа претставени на 
модните писти за оваа есен. Не значи 
дека сѐ што е претставено ќе се најде во 
продавниците и ќе стане трендовски хит, 
но сешто може да се очекува.

Шарени чевли
Зошто обувките треба да бидат еднобојни? Зошто да не 
се комбинираат три, четири, пет бои и дезени, па така, 
еден пар чевли и чизми да прилегаат и да одговараат 
на целата ваша облека или пак на ниту едно парче.
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Чевли со врвци
Високи потпетици и врвви е еднакво на секси 
чевли. Можеби не се за секој ден, но секако се мно-
гу ефектни, многу женствени и провокативни.

Чевли со отвор
Отвор на есенски чевли можеби не е најпрактична ва-
ријатна, но секако е многу интересно. Чевлите сo отворе-
ни прсти или пак со отвор на средина на чизмите може да 
даде многу интересен изглед на обувките.

Чевли со реси
Ресите на об-
леката владеат 
веќе неколку 
години, а трен-
дот очигледно 
продолжува. Де-
финитивно ре-
сите даваат ин-
тересен изглед 
на обувките, по-
малку каубојски, 
затоа и одлично 
изгледаат во 
комбинација со 
фармерки и со 
кожа.

Oбувки со 
необични 

потпетици
Ако ви здодеале 

обичните, до-
садни модели 
на чевли кои 
се проклето 

удобни, може да 
пробате чевли 

со необични 
потпетици....

Чевли од латекс
Како да се опише овој тренд? Високи 
чевли или чизми, залепени на нога, а 
изгледаат како да станува збор за чо-
рапи или за хулахопки во едно парче. 
Овие чевли се изработени од латекс 
или слични растегливи материјали и 
имитација на кожа.
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УБАВИ ЖЕНИ

Акцијата трае од 14.10 до 16.10.2015 МАСЛО маслиново 
extra virgin 500мл. + 
ОЦЕТ балсамико 
500мл. 
GOCCIA 
D’ORO

БИСКВИТИ 
2х750гр.+ ПОСЛУЖАВНИК 
ZLATNI PEK

СОК 
1л.
VIVA

САПУН 
течен за раце 
300мл.
FA

ПИЛЕ   
1кг.
PERUTNINA 
PTUJ

СРЕДСТВО за 
отстранување дамки
2х470гр.
VANISH

СВИНСКИ 
БУТ
1кг.

-10%

СТАРА
ЦЕНА 189,-
169,-

263,-

245,- СВИНСКА 
ПЛЕШКА
1кг.

БАНАНИ
1кг.

КАРФИОЛ
1кг.

-35%

СТАРА
ЦЕНА 39,-
25,-

-27%

СТАРА
ЦЕНА 150,-
109,-

-11%

СТАРА
ЦЕНА 54,-
48,-

-36%

СТАРА
ЦЕНА 118,-
75,-

1+1

СТАРА
ЦЕНА 510,-

255,-

-15%

СТАРА
ЦЕНА 294,-
249,--18%

СТАРА
ЦЕНА 55,-
45,-

ГАЛ ГА ДОТ Родена:  
30 април, 1985 (30 г.)
Рош ха-Аин, Изра ел

Про фе си ја:  
актер ка, ма не кен ка

Активна од:  
2004 година

Со пруг:  
Ја рон Вар са но 
(во брак од 2008 г.)

Де ца:  1

Гал Га дот е изра ел ска 
актер ка и ма не кен-
ка. Таа ја освои ти ту-

ла та „Мис на Изра ел“ во 
2004 го ди на и про дол-
жи да го прет ста ву ва 
Изра ел на из бо рот за 
уба ви на „Мис Уни вер-
зум“ во 2004 го ди на. Га-
дот е поз на та по неј зи-
на та уло га ка ко Жи зел 
во филм ски от се ри јал 
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„Бр зи и бес ни“. На 4 де кем ври 
2013 го ди на, „Вор нер брос“ от-
кри де ка Га дот е из бра на да ја 
глу ми Вон дер Во ман во „Бет мен 
про тив Су пер мен: Зо ра на прав-

да та“.По ра неш на та „Мис Изра ел“ 
се нај де на 6. ме сто на ли ста та на 
10 нај у ба ви же ни во 2015 го ди на. 
Таа е во деч ка ма не кен ка на ком-
па ни ја та за об ле ка „Ка стро“.█

Ци та ти:

# „Имам сил ни чув ства за мо јот евреј ски и изра ел ски 
иден ти тет. Бев на две го диш на служ ба во ар ми ја та, 
израс на та сум во евреј ска, изра ел ска се меј на сре ди-
на, па се раз би ра, по тек ло то ми е мно гу важ но. Са кам 
лу ѓе то да има ат до бар впе ча ток од Изра ел. Не се чув-
ству вам ка ко ам ба са дор на мо ја та зем ја, но че сто збо-
ру вам за Изра ел - Ужи вам да им  ка жу вам на лу ѓе то за 
ме сто то од ка де што до а ѓам и за мо ја та ре ли ги ја..“

# „Не ма до вол но до бри уло ги за сил ни же ни. Би са ка-
ла да имав ме по ве ќе автор ки. По ве ќе то од жен ски те 
ли ко ви што ги гле да те во фил мо ви те де нес се „си ро-
маш ни де вој ки со скр ше но ср це“. Тоа е при чи на та зо-
што јас сум тол ку гор да на фил мо ви те „Бр зи и бес ни“. 
Чув ству вам де ка Жи зел е моќ на же на.“

# „Ви со ка сум 178 см, што об јас ну ва ка ко дој дов до ко-
шар кар ски от тим во сред но учи ли ште. Не бев не кој 
сја ен сум стре лец, но, бев до ста до бра во од бра на та..“
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ТРИКОВИ ЗА ОСВЕЖУВАЊЕ 
НА СТАРАТА ГАРНИТУРА
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Иако тие што се сопственици на кучиња добро 
знаат кои се придобивките од чувањето милениче, 
никогаш не е лошо време да се зборува за 
причините поради кои, едноставно, мора да ги 
сакаме кучињата. И науката потврди дека е добро 
да имате куче. Научниците во своите истражувања 
откриле неколку работи зошто е подобро да 
живеете со куче, отколку без него

ГРАДИНА
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ШЕФЛЕРА
Карактеристични прошарани листо-
ви, кои се шират во форма на зрак, 
се препознатливи за шефлерата – 
цвеќе со скромни барања. Не само 
што ги украсува домовите и делов-
ните простории, туку ги апсорбира 
штетните материи од воздухот

Многу студии покажуваат дека загаду-
вачите на воздухот посилно влијаат во 
затворен простор отколку на отворено, а 
во затворените простории се поминува 
повеќе од 80 отсто од времето.

Растенијата имаат исклучителна спо-
собност да впиваат нечистотии од 
воздухот – филтрира токсини, вируси, 
јаглероден диоксид, кој го издишуваме, 
а шефлерата е способна за сето тоа. Во 
семејството шефлера спаѓаат повеќе 
видови, а омилени се шефлера амате, 
дијана, голд капела.

На шефлерата ѝ одговора многу светли-
на, а треба по малку да се залева со вода. 
Најдобро е земјата сосема да се исуши 
меѓу две залевања, а во тацната нико-
гаш не би смеело да останува вода. Ако 
почнат да паѓаат лисјата, тоа значи дека 
цвеќето е премногу полевано со вода.

Шефлерата слободно може да се пот-
каструва во кој било облик. На тој на-
чин се поттикнува нејзиното растење. 
Љубителите на бонсаи во шефлерата 
наоѓаат одличен материјал за работа. █
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Пет причини 
зошто е добро 
да имате куче

1. Помалку перничиња, 
повеќе дезени

Купувањето на многу перничиња 
може да доведе до пренатрупан ме-
бел, а идеалната бројка на перничиња, 
за да изгледа добро, се три парчиња, 
советуваат дизајнерите. Големите 
цветни дезени се многу популарни. 
Ако вашите перничиња се со различна 
големина, ќе изгледаат одлично дури 
и ако дезените им се поинакви.

 Забавни се
Н а у ч н и ц и т е 
ут  вр диле дека 

кучи њата почесто ни изма-
муваат насмевка за разлика 
од мачките. Тие, исто така, нѐ 
одржуваат активни, што го 
намалува ризикот од депре-
сија. Во заклучокот на една 
студија стои дека сопствени-
ците на кучиња многу повеќе 
се смеат од луѓето што нема-
ат животни.

2. „Омбре“ прекривач за софа
Ако навистина сакате драматична 
промена, обојте го прекривачот или 
ткаенината што ја користите како 
прекривка, со бои кои даваат воден 
ефект. Слични бои кои ќе се претопу-
ваат една во друга, тоа е клучот на 
популарниот „омбре“ ефект, односно 
нијансирање. Секако, важно е прекри-
вачот добро да ја прекрива софата, за 
да изгледа дека има ново руво. 

3. Сменете ги старите ногарки
Ако ногалките на вашата софа се ста-
ри и истрошени, време е да ги заме-
ните со тесни коцкести ногарки, кои 
денес се многу популарни. Најдобро 
е да се од месинг. Топлите тонови и 
материјали полека ги заменуваат хро-
мираните и никлувани материјали и 
стануваат тренд. █

НÉ прават 
друштвени
Група британ-

ски научници од Универзи-
тетот во Ливерпул откриле 
дека сопствениците на ку-
чиња се понаклонети кон 
запознавање други сопстве-
ници на кучиња. Во САД, на 
пример, има повеќе газди на 
кучиња, отколку на мачки.

Со нив сме 
поактивни
Дебелината кај 

лу ѓе то е сѐ поголем проблем, 
па важно е да сме што поак-
тивни. Едно истражување 
покажува дека 60 проценти 
од сопствениците на кучиња, 
благодарение на своите ми-
леници, ги исполнуваат 
своите дневни потреби кога 
е во прашање активноста. По-
возрасните лица со кучиња, 
исто така, имаат подобро 
здравје од тие што ги немаат.

Ни даваат 
чувство на 
исполнетост

Кучето е најдобар пријател на 
човекот, но посебно е добро за 
постарите лица. Старите лица 
што живеат со кучиња се позадо-
волни со својата друштвена, фи-
зичка и емоционална состојба, за 
разлика од тие што живеат сами.

НÉ прават 
среќни
Само еден поглед 

на нашиот миленик и веќе те-
лото создава дополнително 
лачење окситоцин – хормон 
на зближување. Газдите на ку-
чиња ретко страдаат од депре-
сија, се чувствуваат помалку 
осамени, имаат поголема са-
модоверба, а помалку стрес и, 
генерално, се посреќни. █



По ве ќе сен зор ска та фу зи ја, во ком би-
на ци ја со до ка жа ни те си сте ми за без-
бед ност и со си те сен зо ри од но ва та 
ге не ра ци ја што се ве ќе вгра де ни во по-
стој ни те ка ми о ни на „Мер це дес“, овоз-
мо жу ва овој тип во зи ла, кои, исто та ка, 
се опре ме ни и со комп лекс ни от си стем 
за авто мат ско упра ву ва ње, по сто ја но  
да го сле дат це ли от про стор пред ка-
ми о нот и са ми да пре зе мат кон тро ла и 
упра ву ва ње во одре де ни си ту а ции. Тоа 
му овоз мо жу ва на во за чот да ги трг не 
и ра це те и но зе те од ко ман ди те и од 
упра ву ва чот без ни ка ков ри зик. 

На те стот се пре зен ти ра ни по ве ќе си ту-
а ции во со о бра ќа јот ка де што си сте мот 
се по ка жа бес пре ко рен и не ма ше ни ту 
ед на гре шка. Вед наш штом ќе се вклу чи 
во со о бра ќај на авто пат, тој му ука жу ва 
на во за чот де ка мо же да ја пре зе ме 
авто ном на та ра бо та и со ед но обич но 

Автомобилизам

Ре во лу ци jа во авто мо бил ска та ин ду стри jа
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„МЕР ЦЕ ДЕС АКТРОС“ Е ПР ВИ ОТ КА МИ ОН  
СО АВТО НО МЕН РЕ ЖИМ НА РА БО ТА

Подготви | Бојан Момировски

упра ву ва ње то и да 
го од мо ри во мо но то ни те и 
дол ги де ло ви од во зе ње по авто пат. До кол ку на 
авто па тот не до сти га ат оз на ки или, пак, вре мен ски-
те ус ло ви не доз во лу ва ат авто ном но упра ву ва ње, 
са ми от си стем со свет лос ни и звуч ни зна ци му 
ука жу ва на во за чот да го пре зе ме упра ву ва ње то. 
До кол ку во за чот го иг но ри ра тоа од кои би ло 
при чи ни, то гаш са ми от си стем са мо стој но и без-
бед но го за пи ра ка ми о нот. 

Око лу две тре ти ни од со о бра ќај ни те не сре ќи на 
то вар ни те во зи ла во све тот се слу чу ва ат по ра ди 
чо веч ки фа ктор. За доц не то со пи ра ње, из ле гу ва ње 
од сво ја та лен та, сон ли вост, одв ле ку ва ње на вни-
ма ние и слич но се чест слу чај на авто па ти шта та. 
Со овој си стем што го раз ви „Мер це дес“ тоа ни-
ко гаш не ма да се слу чи би деј ќи тој е аги лен, кон-
цен три ран, от пу штен и ра бо ти бес пре кор но. █

Вир ту ел на та ре ал ност  
на до фат

Со пре зен та ци ја та на на чи нот на 
функ ци о ни ра ње пред го лем број 

прет став ни ци на ме ди у ми те, „Мер це
дес“ до би доз во ла од гер ман ски те 
вла сти да го пу шти во упо тре ба це-
ли от си стем за овој тип ка ми о ни во 
се ри ско про из водс тво.

Име но, „мер це дес актрос“ ќе мо же 
да се дви жи по авто пат без да го 
упра ву ва во зач, кој, се ка ко, мо ра 
да би де во ка би на та за да мо же да 
ја пре зе ме кон тро ла та над во зи ло то 
во се кој мо мент. 

Ро бот-(не)при jа тел

при ти ска ње на та стер да 
се акти ви ра и да го про дол жи 
дви же ње то. „Мер це дес актрос“ во тој 
мо мент бес пре кор но ја др жи сво ја та ли ни ја на 
дви же ње и го одр жу ва оп ти мал но рас то ја ни е то со 
во зи ла та пред не го. Ако рас то ја ни е то се на ма ли, 
тој ги ко ри сти со пи рач ки те. До кол ку пред не го има 
до вол но про стор, за бр зу ва до бр зи на та спо ред 
ус ло ви те на па тот или огра ни чу ва ње то. 

До кол ку во за чот има по тре ба да се иск лу чи од 
авто па тот или има си ту а ци ја ко га се из ве ду ва ат 
ра бо ти на па тот, си сте мот му пред ла га на во за чот 
да го пре зе ме упра ву ва ње то на во зи ло то.

Ка ми о нот го прид ви жу ва мо тор со 12,8 ли три и со си
те до ка жа ни си сте ми за по мош и за без бед ност. Тие 
си сте ми се по вр за ни со сен зо ри те што се вгра де ни 
во ка ми о нот, вклу чу вај ќи ги и си сте мот за авто мат ско 
упра ву ва ње со по ве ќе ра да ри и сте ре о ка ме ри те. 
Си те овие си сте ми се са мо стој ни и не е по тре бен 
ин тер нет за нив но ко ри сте ње. 

Се пак, овој си стем не е на пра вен за да би де за ме на 
за во за чот во во зи ло то ту ку за да му по мог не во 

На авто па тот во бли зи на та на ае ро дро мот во Шту тгарт  
авто мо бил ска та ком па ни ја „Мер це дес-Бенц“, ко ја освен  
авто мо би ли про из ве ду ва и во зи ла за транс порт, го  
прет ста ви пр ви от се ри ски про из ве ден ка ми он „актрос“,  
кој има авто но мен ре жим на ра бо та

Зар не сте по са ку ва ле 
отсе ко гаш да мо же те да 
би де те во не кој друг свет 
без во оп што да мо ра да из ле зе те од до ма? Тоа го овоз мо-
жу ва „Вир ту ал ре а ли ти хед сет“ - из во нред на опре ма што 
ќе ве од не се се ка де ка де што ќе по са ка те без да се по ме-
сти те од удоб ни от кре вет.

„Вир ту ал ре а ли ти хед сет“ е ино ва ти вен сет за гле да ње 
3Д фил мо ви, игра ње игри и вир ту ел ни си му ла ции. Се тот 
има вгра ден си стем за сле де ње на дви же ња та на ва ша та 
гла ва за 360 сте пе ни, што го пра ви вир ту ел но то искус тво 
не за мен ли во. Мо же те да пре зе ме те еден куп бесп лат ни 
со др жи ни од „Гугл плеј“ ако ко ри сти те „Ан дро ид“ или од 
„Апп стор“ за „Ај фон“ и да се за ба ву ва те со ча со ви.

При гле да ње то ви деа или фил мо ви, фле кси бил ни те 
оп тич ки ле ќи на „Вир ту ал ре а ли ти хед сет“ да ва ат ма-
кси мал но ве ро до сто ен ефект.

Чи ни око лу 50 до ла ри и е од ли чен по да рок за љу би те ли на 
из во нред на тех но ло ги ја и за тие што обо жа ва ат ви де о и гри.

„МиП“ е пр ви от ро бот што мо же те да го кон тро ли ра те 
со тех но ло ги ја та „Ге стар сен се“, па се кој по тег што ќе го 
на пра ви те, ма ли от при ја тел ќе го по вто ри.

Мо же те да го кон тро ли ра те и пре ку ап ли ка ци ја на ва ши от 
па ме тен те ле фон со ко ја мо же те да на пра ви те „МиП“ да 
тан цу ва, да во зи, да се бо ри, да ја оби ко ли днев на та со ба, 
да но си пос лу жав ник и др.

„МиП“ ду ри има и вгра де ни емо ции и ка ра ктер, па ако сте 
до бри со не го ќе ви би де нај до бар при ја тел, но ако сте не-
љу без ни, си гур но ќе ја ви ди те ло ша та стра на на ро бо тот.

„МиП“ ра бо ти на 4xAAA ба те рии, а мо же те да го има те за 
140 до ла ри.

Предна стереокамера
опсег

Радар со долг домет
опсег

Радар со краток домет
опсег



С коп је ќе би де до ма ќин на 
31. из да ние на Европ ски от 
клуп ски куп во шах, нат-

пре ва ру ва ње што е врв во рам ки те 
на ста ри от кон ти нент и е пан дан 
на Ли га та на шам пи о ни те во ко-
ле ктив ни те спор то ви. Да ми те по 
20. пат ќе го игра ат ку пот, но ка ко 
и се ко гаш во по скром но из да ние и 
со мно гу по мал ку при ја ве ни еки пи.

Ма ке до ни ја е ед на од 
ре тки те зем ји што во 
кус рок по втор пат 
до би шан са да 
ор га ни зи ра 

ва ков го лем на стан во древ на та 
игра. Охрид во 2009 го ди на бе ше 
до ма ќин на исто то нат пре ва ру-
ва ње, а со шам пи он ски те ти ту ли 
то гаш се за ки ти ја ру ски Еко но мист 
во ма шка кон ку рен ци ја и фран цу-
ски от со став на Мон те Кар ло кај 
да ми те, кои во на ши от гла вен град 
од утре до 25 октом ври ќе игра ат 
на 20. ЕКК.

Тур ни рот ќе се игра во Кон грес-
на та са ла во хо те лот „Але ксан дар 
Па лас“, а овој пат и ние 
има ме си лен адут 
во би тка та за 
ме да ли те.

Ра ко водс тво то на ша хов ски от клуб 
Ал ка ло ид од лу чи да на пра ви моќ на 
еки па пред во де на од еден од нај кон-
стант ни те ша хи сти во пос лед ни те 30 
го ди ни, Ва си лиј Иван чук. Со укра-
ин ски от ге ниј за шах, Ал ка ло ид ги 
ан га жи ра ше и по ра неш ни от европ ски 
пр вак Евге ниј То ма шев ски од Ру си ја, 
по тоа не го ви те со на род ни ци Дми три 
Ја ко вен ко и Дми три Ан дреј кин, Ју-
риј Кри во руч ко од Укра и на, Ки не зот 
Ју Јанг ји и на ши те ша хи сти Трај ко 
Не дев и Фи лип Пан чев ски. Од ли чен 
со став со ду ри шест ми на игра чи во 
топ-50 и со реј тинг пре ку 2.700 по е ни. 

На Ку пот со по скром на еки па, 
но и со ве ту ва ње за би тка 

до пос ле ден здив ќе 
на ста пи и ШК Гам бит 

исто та ка од Скоп је.

Тур ни рот во Скоп је ќе би де си лен, ве ро-
јат но и нај до бри от во исто ри ја та на ку пот 
со двај ца од че тво ри ца та ве ле мај сто ри 
кои има ат пре ку 2.800 по е ни. То па лов ќе 
игра за бра ни те лот на тро фе јот Со кар, а 
Хи ка ру На ка му ра ќе би де пред вод ник на 
ита ли јан ски от тим Об је ти во од Па до ва.

„Со кар има дримтим, но мис лам де ка 
Ка ру а на и Ги ри не се во врв на фор

ма. То па лов ќе им би де си лен адут и 
ако си те би дат на сво е то ни во, тие се 
фа во ри ти број еден. Се пак има ат во 
со ста вот трој ца од нај до бри те шест 
ша хи сти на све тот. И Си бир е иск лу
чи тел но си лен со Крам ник, Арон јан, 
Гриш чук и ки не ско то дуо Ванг и Чао. 
Мис лам де ка тие се нај ком пакт на еки па 
и ќе би дат опас ни за си те про тив ни ци. 
Од сен ка оче ку вам да блес не Об је ти во, 

би деј ќи има ат две пр ви страш ни таб ли. 
На ка му ра и Кар ја кин се по сто ја но во 
вр вот на свет ски от шах и ако се до
да дат Ва кси ер Ла грав, Ле ко, Ба кро и 
оста на ти те, вид ли во е де ка има ат тим 
за ви сок до стрел. Мож на сла бост им е 
пос лед на та ше ста таб ла, што ќе им би де 
хен ди кеп. Ве ру вам де ка и Ал ка ло ид има 
ква ли тет со овој тим да би де кан ди дат 
за ме дал“, за вр ши Не дев.

Во Скоп је од утре до 25 октом ври ќе се игра Европ ски от  
клуп ски куп во шах, нат пре ва ру ва ње кое ќе ја со бе ре ели та та 
во древ на та игра и кое е пан дан на Ли га та на шам пи о ни те во 
си те ко ле ктив ни спор то ви. Ма ке до ни ја до би огром но приз на-
ние со мож но ста по втор пат во пос лед ни те де се ти на го ди ни 
да ор га ни зи ра ва кво нат пре ва ру ва ње. Во Охрид 2009 го ди на 
Ал ка ло ид бе ше кон ку рент за ме дал до са ми от крај, а се га  
по втор но има мо ќен тим за атак на од лич је

ШАХ | СКОП ЈЕ Е ДО МА ЌИН НА  
ША ХОВ СКА ТА ЕЛИ ТА

Ал ка ло ид има ре цепт за ме дал

„Се га Ал ка ло ид има мно-
гу по си лен со став од тој во 
Охрид, ко га до са ми от крај 
бе ше вклу чен во би тка та за 
ме дал. Во Скоп је и тур ни рот 
ќе би де мно гу по си лен со ре-
чи си комп лет на та ша хов ска 
ели та и ќе би де мно гу те шко 
да се прог но зи ра по бед ни кот 
и но си те ли те на ме да ли до 
са ми от крај“, ве ли ве ле мај сто-
рот Трај ко Не дев.

Ќе се игра ат се дум ко ла на 
шест таб ли, а спо ред реј тин-
гот на еки пи те прв фа во рит 
е акту ел ни от европ ски пр вак, 
Со кар од Азер беј џан, пред во-
ден од из во нред ни от бу гар ски 
ве ле мај стор Ве се лин То па лов, 
трет на свет ска та ранг-ли ста. 
Во ре дот на топ-фа во ри ти се 
и ру ски Си бир и Мед ни Всад-
ник, по тоа че шки от Но ви Бор, 
ита ли јан ска та еки па Об је ти во 
Ри сар ци мен то Па до ва, а Ал ка-
ло ид е во пр ва та пе тор ка спо-
ред тим ски от реј тинг.

„Има пет-шест еки пи кои се 
глав ни фа во ри ти и уште де-
се ти на кои мо жат да из не на-
дат. Се ра ду вам на ва ков си-
лен тур нир, на кој ќе игра ат 
ре чи си си те нај до бри ша хи-
сти на де неш ни ца та. Ќе тре ба 
мно гу му дрост, но и сре ќа за 
ме дал, а јас би ре кол и што 
по ве ќе ша хи сти во еки па та 
кои од 17 до 25 октом ври ќе 
би дат во врв на фор ма. Се на-
де вам де ка ќе имам шан са да 
играм, осо бе но во ме че ви те 
ко га ќе тре ба да се од мо ра 
на ша та глав на тен ков ска 
еди ни ца“, ве ли Не дев.

Тој има огром но искус тво и 
ме да ли од ша хов ска та Олим-

Во пос ле ден мо мент на ма ке дон ска та 
еки па ѝ бе ше прик лу чен Ки не зот Ју 
Јанг ји, млад ша хист кој има 21 го-
ди на и ве ќе два зна чај ни ме да ли од 
го ле ми те нат пре ва ру ва ња. Ли дер 
се ка ко тре ба да би де Иван чук, еден 
од нај сил ни те ша хи сти во пос лед ни-
те две де це нии.

За не го ве лат де ка е еден од нај та-
лен ти ра ни те ша хи сти на си те вре-
ми ња, а ле ген дар на та Ју дит Пол гар 
го име ну ва ше ка ко еден од трој ца та 
ша хов ски ге нии за ед но со Карл сен и 
Ананд. Од нив са мо Иван чук ќе игра 
на Ку пот во Скоп је, што е го лем адут 
за Ал ка ло ид.

Вто ри от ва жен адут на скоп ски те 
„фар ма це вти“ е по ра неш ни от европ-
ски пр вак, То ма шев ски.  „Про фе со рот“, 
ка ко што го на ре ку ва ат ко ле ги те ша-
хи сти е вр вен та кти чар, чо век со де-
бе ли нер ви и опа сен та кти чар, еден 
од нај до бри те на де неш ни ца та. Тој 
знае да ско ва врв на стра те ги ја за по-
бе да про тив нај до бри те мај сто ри на 
древ на та игра и мо мент но е 13-ран-
ги ран свет ски ша хист. И ко га по крај 
нив има те ша хи сти ка ко Ја ко вен ко, 
кој бе ше нај до бар ру ски ша хист во 
2009 го ди на, по тоа го ле ма та ки не ска 
на деж Јанг ји, двој ни от ју ни ор ски свет-
ски пр вак Ан дреј кин, ин те ли гент ни от 
Кри во руч ко, но си тел на ме да ли од 
го ле ми те нат пре ва ру ва ња ка ков што 
е Не дев и нај до бри от млад ша хист во 
Ма ке до ни ја, Пан чев ски, јас но е де ка 
ам би ци и те се атак на ме дал на ЕКК.

Кај ма жи те ќе учес тву ва ат 48 еки пи, 
кај да ми те са мо 12. Ме ѓу нив тре та 
еки па спо ред реј тинг има  Гам бит 
Асе ко Се пред во де на од Ан то а не та 
Сте фа но ва. Во со ста вот се и Але ксан-
дра Гор ја ки на, Јанг Шен, Ди на ра Са ду-
а ка со ва и Ма ди на Дав лет ба је ва. Пред 
нив спо ред реј тин гот се са мо ру ски те 
еки пи Ле га си Сквер и Угра. █

Ва си лиј Иван чук Евге ниј То ма шев ски

Дми три Ја ко вен ко Дми три Ан дреј кин

Ју риј Кри во руч ко Ју Јанг ји

Трај ко Не дев Фи лип Пан чев ски

Со кар е топ-фа во рит, Об је ти во е опа сен од сен ка

пи ја да во Ере ван во 1996 го ди на (брон за) и 
од Европ ско то пр венс тво во Плов див 2003 
ко га зас лу жи сре бро за ин ди ви ду а лен учи нок 
на че твр та та таб ла. Овој пат ќе би де ре зер ва 
за да ги од ме ни глав ни те аду ти на Ал ка ло ид.

„Оче ку вам Иван чук да би де ли дер, тој да 
би де ду хов ни от та тко на овој тим. Ми се 
до па ѓа што То ма шев ски е во од лич на фор-
ма, а до бро ги поз на вам Ан дреј кин и Кри-
во руч ко кои има ат игра но за Ал ка ло ид. Со 
Ја ко вен ко и Јанг ји има ме врв ни ша хи сти 
на си те шест таб ли. Ту ка сме и јас и Фи лип 
да по мог не ме Ал ка ло ид да се оби де да ги 
ос тва ри по са ку ва ни те ам би ции“, до да ва 
ма ке дон ски от ве ле мај стор.

СПОРТ 

Пишува | Зо ран По пов ски
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 Кога се шетаме, секогаш ја 
држам за рака.

 Сите зборуваат дека сум бил 
многу романтичен. Не сум 
романтичен, туку економичен.

 Ако ја пуштам одма ќе влезе во 
некоја продавница.

 – И фалам брат.
 – Од кај знаеш?
 – Вчера кога отидов кај неа ми 

рече "уште само ти фалеше".

 – Работиш нешто?
 – Да, јас сум, „Personal assistant 

of the executive technical head 
manager“.

 – Што значи тоа на 
македонски?

 – Му додавам алат на 
мајсторот!

Твоето селфи ми го излечи запекот.

На секоја свадба на која одам се чувствувам како 
поштар. Се отепав од носење пликоа..

ИСТА УЛИЦА, ИСТА ВИУЛИЦА

Здраво телефанатици. Старите наши убаво си рекле „три пати мери, еднаш (сестра и) 
сечи“. Ама кој ги слуша старите. По македонските телевизии, па и на други места бе, 

важно е само нешто да се направи, ама не и да се направи како што треба.
Од плукни-залепи си страдаме. Ако не им е јасно зошто нешто не им е гледано, а се 
„мачеле“ да го направат, одговорот е едноставен – затоа што не сакаат да потрошат 

на ништо, па ни на свое чедо.
Не им е важно дали нештото е квалитетно, туку да имаат квантитет за пополнување на 

законската квота за македонски програми, а со тоа и дупките меѓу евтините серии.
Место квалитетно шоу, се прави замена за топ-шоп.

Ова погоре може да се однесува на 90 проценти од цела домашна продукција. Да, од 
ракав ми е бројката, може и да е полоша.

Сега има ново такво шоу, бледа копија на „Операција триумф“, кое почна тивко, а 
веројатно така и ќе заврши.

Од тоа што го нудите добивате само навредена публика и некој избркан вработен, кој 
не е виновен што вам не ви се трошат пари за барем една скапана лиценца, за барем 

едно убаво спакувано македонско дело.

Малиот брат 

ТВТЕКА

█  17 октомври 1878 година 

 Започнало Кресненското 
востание на македонскиот 
народ против османлиската 
власт, а за ослободување на 
Македонија и за создавање 
на независна држава. Околу 
400 востаници, предводени 
од Димитар Поп Георгиев - 
Беровски и војводата Стојан 
Карастоилов, го нападнале 
селото Кресна, каде што 
се наоѓала османлиска 
касарна. Притоа ја зазеле 
касарната и ослободиле не-
колку места каде што била 
создадена народна власт. 
Востанието било задушено 
дури во јуни идната година.

█  17 октомври 1912 година

 Почнала Првата балканска 
војна. Војната завршила со 
примирје на 3 декември ис-
тата година. Македонскиот 
народ зел активно учество 
во војната, очекувајќи дека 
ќе се избори за слобода и 
независност. Но, наместо 
тоа, сојузниците ја поде-
лиле Македонија, што, пак, 
било причина за почетокот 
на Втората балканска војна.

█  18 октомври 1867 година

 Владата на САД го купила 
од Русија полуостровот 
Алјаска за 7,2 милиони 
тогашни долари.

█  18 октомври 1962 година

 По неколкудневните по-
ројни дождови, реката 
Вардар се излеала во 
градот Скопје. Бидејќи нe 
било регулирано корито-
то на реката, поплавата го 
зафатила целиот град, сѐ 
до насипот во населбата 
Пролет. Поплавата траела 
три дена, но без човечки 
жртви. Предизвикана е 
голема материјална штета.

█  19 октомври 2002 година

 Во Тетово е убиен 18-го-
дишниот Ванчо Јосифов-
ски од страна на албански 
паравоени банди.

ВРЕМЕПЛОВ

Сметам дека е сосема легитимно да се издава 
боледување по основ “ме заболе за се“.

Во хороскоп ми пишуваше дека сум одличен во 
кревет...као да има некоја филозофија во тоа да 
лежиш и да спиеш.

Има два начини да успеете во кавга со женско:
1. Да заплачеш прв
2. Да се правиш мртов
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• Ќе ви треба (12-15 палачинки)
• јајца
• млеко
• брашно
• сол
• шеќер
За кремот тирамису ќе ви треба:

• 4 белки и 4 жолчки одделно
• 4 + 4 лажици шеќер во прав
• 1 доза рум
• 500 грама маскарпоне
• какао за наросување

# Изматете ги состојките за палачинки и испечете  
15 палачинки.

# Жолчките ставете ги на пареа со 4 лажици шеќер во 
прав и со румот. Со жица матете ги додека не добиете 
крем и оставете го кремот да се олади.

# Додека се лади кремот од жолчки изматете ги белките 
со 4 лажици шеќер во прав.  Матете додека не добиете 
убав снег.

# Кремот маскарпоне соединете го со кремот од жолчки 
и матете ја смесата додека не добиете хомогена смеса. 
Потоа додајте ги изматените белки и мешајте за да се 
соединат убаво.

# Палачинките филувајте ги една по една, наросете какао 
на последната и оставете ги во фрижидер околу пет часа.

# Сервирајте!

ПОДГОТОВКА: СОСТОJКИ:
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КуJнски тефтер

Тирамису тoрта  
од палачинки




