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настанИ на неделата
ВоВед

Фала европа, не брани нѐ!

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

Ла ги и зло у по тре ба на чо веч ки  
суд би ни за по ли тич ки по е ни

Ме ди ум ски те иде о ло зи на Со ци јал де
мо крат ски от со јуз, чи и што по ли тич ки 
пре по ра ки За ев ги спро ве ду ва со за
доц ну ва ње од најм но гу не кол ку ча со
ви, де но ви ве му на пра ви ја ште та што 
не ма да мо жат да му ја на до ме стат ни 
си те срп ски, сло ве неч ки, хр ват ски или 
бри тан ски мај сто ри за из вр ту ва ње на 
ви сти на та ду ри и ако им пла ќа во пи
пер ка ај вар ка сре де се зо на за пра ве ње 
ај вар.  За са мо не кол ку де на ме ди у ми те 
под кон тро ла на СДСМ се оби доа да ја 
из ла жат ма ке дон ска та јав ност во обид 
да ја де фо ку си ра ат од те ма та реј тин зи 
на по ли тич ки пар тии, ка де што За ев и 
дру га ри те до жи ве а ја де бакл. И по крај 
тоа што ме ди у ми те под кон тро ла на се
ди ште то на СДСМ не го об ја ви ја со од но
сот на реј тин гот на ВМРОДПМНЕ и на 
СДСМ за тоа што пред но ста за Гру ев ски 
и на не го ва та пар ти ја е двој на, тие поч
наа без о браз но да ла жат. Во оп шти от 
ха ос што вла дее на Па вел Ша тев, тие се 
оби доа да ја зло у по тре бат смрт та на по
ра неш ни от раз уз на вач Го ран Со фе ски, 
кој по чи нал ка ко ре зул тат на здрав стве
ни проб ле ми за вре ме на лов, а по тоа 
из ла жаа де ка на стан што се слу чил во 
Ср би ја се слу чил во Ве лес. 

И што е нај страш но, ла ги те и ма ни пу
ла ци и те не до а ѓа ат од ли ца со сом ни
тел на де лов на спо соб ност, кои отво ри ле 
вебстра ни ци пре ку кои ле ку ва ат лич
ни фру стра ции, ту ку од пр ви те пер а на 
СДСМ, ка ко на при мер пор та лот „Плу
син фо“ ка де што бе ше импп ли ци ра но 
де ка Со фе ски е жр тва на ре ван ши зам. 
Во би тка та за по е ни, ме ди ум ски те 
пер ја ни ци на СДСМ ги за бо ра ви ја си те 
етич ки пра ви ла и ко де кси, ја за бо ра ви ја 
та га та кај се мејс тво то на по чи на ти от 
и не го ва та смрт ја ста ви ја ка ко влог 
во по ли тич ка та прес ме тка. Во вто ри
от слу чај, пр во то пер о на СДСМ, Бран
ко Ге ров ски, оти де че кор по на та му, па 
об ја ви де ка пор та лот ко му ни ци рал со 
Оп шти на Ве лес ка де што, на вод но, во
зи ло на бр за по мош пре не су ва ло гра
деж ни ма те ри ја ли за лич ни по тре би 
до де ка па ци ен ти те би ле оста ве ни на 
ми лост и на не ми лост. Во ше ма та што 
по сто ја но се ко ри сти од овие ме ди у ми, 
вед наш се ба ра оста вка и од го вор ност 
и, ве ро јат но, и се га ќе бе ше та ка до кол
ку не бе ше утвр де но де ка во зи ло то на 
бр за по мош е од Ср би ја и де ка по твр да
та што, на вод но, Ге ров ски ја до бил од 
Ве лес, ни ко гаш не се слу чи ла. За овие 
два на ста на ни кој не се из ви ни, ни кој 
не се за гри жи, ка ко што не се слу чи за 
ни за ла ги те иска жа ни од опо зи ци ја та 
или од нив ни те ме ди у ми во пос лед ни ве 
не кол ку го ди ни. И на Па вел Ша тев и во 
ме ди у ми те под нив на кон тро ла за бо
ра ва ат де ка се кој че кор, осо бе но ако 
тој е не че сен и ма ни пу ла ти вен, но си 
пос ле ди ци. Ка ко за ме ди у ми те, та ка и 
за тие што ги под др жу ва ат. �

Не гле дај ме што пра вам, 
слу шај ме што збо ру вам
Опо зи ци о нер ски те функ ци о не ри са
ка ат да во дат де ба та за не пра вил но
сти те што ги за бе ле жу ва ат кај ме ди
у ми те што не се под нив на кон тро ла, 
но не са ка ат да збо ру ва ат за на чи нот 
на кој ги иско ри сту ва ат и зло у по тре
бу ва ат сво и те ме ди у ми. Пос лед ни от 
при мер со ин терв ју то на ли де рот на 
СДСМ Зо ран За ев за пор та лот „Скај“ 
ги по ка жа си те двој ни стан дар ди врз 
ос но ва на кои функ ци о ни ра пар ти
ја та што са ка еден ден по втор но да 
ја кон тро ли ра вла да та. 

Са мо ед на не де ла отка ко  „Ре пуб ли
ка“ од порт па ро лот на СДСМ Пе тре 
Ши ле гов бе ше остро на пад на та де ка 
ра бо ти не про фе си о нал но и де ка не
ма им пре сум, За ев да де ин терв ју за 
та ка на ре чен ме ди ум ка де што ни ту 
има пот пи шан но ви нар ни ту, пак, 
ме ди у мот има им пре сум. За да би
де ра бо та та пос меш на, „Ре пуб ли ка“ 
отсе ко гаш и во сво е то пе ча те но и во 
сво е то ин тер нетиз да ние (ма ке дон
ско, ал бан ско, анг ли ско) има пре ци
зен и јав но до ста пен им пре сум ка де 
што мо жат да се ви дат си те лу ѓе што 
ра бо тат ка ко но ви на ри или тех нич ки 
пер со нал. Но ни ту За ев ни ту не го
ви те со ра бот ни ци не се на вик на ти 
да го во рат за фа кти ту ку за лич ни 
до жи ву ва ња, кои во по ли ти ка та и во 
јав но ста, ед но став но, не ми ну ва ат. 
А не пот пи ша но то ин терв ју со За ев 
ука жу ва на мож но ста ток му Ши ле
гов да бил не пот пи ша ни от но ви нар 
што му ги по ста ву вал пра ша ња та на 
сво јот ли дер. �
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Претседателот на Европскиот со
вет, конечно, реши дека треба да 
ја посети Македонија, но не за да 

изрази поддршка на македонските 
граѓани, кои неправедно со години 
чекаат во редот пред вратите на 
Европската унија, туку да ни кажел 
дека ЕУ била со нас и е подготвена 
да ни помогне за бегалската криза. 
Фала Европа, не брани нѐ! Доналд 
Туск добро знае дека 90.000 евра 
помош, колку што досега Брисел ѝ 
дал на Македонија, е смешна за да ја 
споменува како поддршка, ако се има 
предвид дека државата што со години 
чека да биде примена во европското 
семејство, ни крива ни должна, за да 
му помогне на богатиот и непринци
пиелен полубрат, досега потрошила 
10 милиони евра за транспорт и за 
згрижување на бегалците. 

Македонската јавност, пак, исто така, 
многу добро знае дека Туск доаѓа во 
Македонија да ни „помогне“, но само 
за отворање бегалски кампови каде 
што треба трајно да бидат сместени 
десетици илјади бегалци, кои не се 
добредојдени во Европската унија. 
Очигледно, најодговорните за бе
галската криза немаат решение како 
да го сопрат бранот бегалци, па сега 
со некоректни дипломатски пораки 
се обидуваат по секоја цена да нај
дат „жртвени јагниња“, токму тука, 
на Балканот. За стариот и проѕирен 
план на Брисел да ја претвори Ма
кедонија во голем бегалски камп 
„Република“пишуваше уште пред 
половина година. Тоа не е ништо 
ново, но, очигледно, работите не се 
одвиваат како што планираат ев
ропските дипломати, па затоа Туск 
немал многу избор,освен да дојде 
овде, во непосакуваната Македонија. 
Реализацијата на планот, очигледно, 
доцни поради непотчинувањето на 
властите во Скопје на непринципи

елните барања од Брисел, (како што 
е случај и со Белград). 

Дрскоста на Брисел оди дотаму што, 
место извинување што нѐ оставаат 
на цедило сами да се справуваме со 
проблем, кој воопшто не е наш, и 
да најават итна финансиска помош, 
Туск од Скопје порачува дека во ЕУ 
биле подготвени да обезбедат мно
гу повеќе откако ќе имаат процена 
за нашите потреби. Што значи тоа? 
Дека нема да добиеме ниту едно 
евро додека не нѐ наполнат со бе
галци? Ова е казната на Брисел за 
непокорноста? Како е можно да им 
треба цела година да направат про
цена за потребите на Македонија, 
а во Грција без проблем истураат 
десетици милиони евра помош за 
соочување со бегалците? На крајот, 
ако им треба толку време за процена, 
колку ли ќе треба да чекаме да најдат 
функционално решение за кризата? 

Додека Брисел врши дипломатски 
притисок, Соросовите медиуми и 
некои невладини организации на 
безобразен начин се обидуваат да ги 
оправдаат парите од странските фон
дови со вршење притисок на власта 
за отворање на границата за економ
ските емигранти. Со тоа, не само што 
дрско ја манипулираат јавноста за вис
тинската ситуација на границата, туку 
и опасно ги намалуваат на минимум 
безбедносните ризици што ги носи со 
себе оваа категорија граѓани.
  
Така, плукаат по државата затоа што 
некои емигранти, наводно, се оби
деле да се самоубијат или во знак 
на револт си ги зашиле устите, но 
не споменуваат дека тоа се случува 
на територија на Грција, односно 
во границите на Европската унија. 
Зошто, по ѓаволите, некој би си ја 
зашил устата за да бара отворање 

на граница кога до крајната дестина
ција (Западна Европа) нема потреба 
да излегува од Унијата? Ако власти
те во Грција и тамошните борци за 
човекови права молчат и не презе
маат ништо, тогаш зошто нашиве 
загрижени хуманитарци и борци за 
човекови права со стотиците илја
ди евра од странските донации за 
пропаганда не организираат превоз 
за овие луѓе преку Италија, земја 
што, исто така, е членка на Унијата? 
Оттаму многу побрзо ќе стигнат до 
крајната дестинација отколку низ 
ридестиот Балкан.

Зошто никој од Соросовите медиуми 
или, пак, од „стручњаците за човеко
ви права“ не ни помислува да го по
стави прашањето што ќе се случи со 
овие луѓе ако влезат во Македонија 
во услови кога Србија, Хрватска и 
Словенија имаат донесено одлука да 
не ги прифаќаат на своја територија? 
Попустливоста на македонските 
власти ќе значи прифаќање на оваа 
категорија бегалци, која е непожелна 
за Европа. Тоа понатаму ќе значи 
загрозување на безбедноста на маке
донските граѓани затоа што бројката 
многу брзо ќе го надмине бројот што 
државата реално може да го згрижи 
и соодветно да го обезбеди.

Играта е јасна и прочитана. Тоа што 
е најважно во моментов е македон
ските власти да ги издржат прити
соците и да не дозволат неконтроли
ран влез на бегалци и на економски 
емигранти. По никоја цена не смееме 
да дозволиме да се пропуштаат лица 
без претходна регистрација и нивна 
безбедносна проверка, се разбира, во 
рамки на можностите и во зависност 
од волјата на пријателските служби 
да соработуваат со нас. Сепак, хума
носта не смее да ја загрози безбед
носта на македонските граѓани.



Нај го лем број 
Ма ке дон ци не 
са ка ат да вле-
зат во НА ТО и 
во ЕУ, ако за 

тоа пре дус лов 
е име то
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Ко га пред ре чи си де сет ме се ци, ру ски от ана ли ти чар Вла ди мир 
Гин ко, пре да вач на Ру ска та пре тсе да тел ска ака де ми ја за еко но
ми ја и јав на ад ми ни стра ци ја, во ин терв ју за „Ре пуб ли ка“ ја нач на 
те ма та „па дот на реј тин гот на НА ТО и на ЕУ во Ма ке до ни ја“, 
пр ва та мис ла ми бе ше де ка тоа не е мож но. Уве ру ва ње то де ка не 
мо же да има дра ма ти чен пад на жел ба та на гра ѓа ни те да би дат 
дел од ЕУ и од НА ТО не бе ше мож но и по ра ди фа ктот што Гин ко 
ни ко гаш не ми ис пра ти ан ке та или не ка ков до ку мент кој, ба рем 
на хар ти ја, ја по твр ду ва не го ва та ин фор ма ци ја. За жал, ру ски от 
ана ли ти чар имал пра во, а ма ке дон ски те гра ѓа ни има ат до вол
но при чи ни за ва кви от раз вој на на ста ни те, кои мо жат да би дат 
опас ни за ид ни на та на Ма ке до ни ја

коЛумНа

Не се са мо ма ке доН ци те  
раз о ча ра Ни од аЛи јаН са та

НА рО дОТ НЕ грЕ шИ И КО гА НЕ ВЕ рУ ВА ВО НА ТО И ВО ЕУ?

Пос лед на та ан ке та на Ме
ѓу на род ни от ре пуб ли
кан ски ин сти тут (ИРИ) 

со се ди ште во Ва шин гтон бе ше 
пр ви от ре ле ван тен из вор што 
ги по твр ди ру ски те те зи за на
ма ле на та под др шка на НА ТО и 
на ЕУ во Ма ке до ни ја. Де се ти на 
го ди ни отка ко зем ја та го за
поч на сво јот пат до членс тво то 
во Али јан са та, за прв пат ни се 
слу чу ва дра ма тич на про ме на 
во под др шка та за единс тве
на та стра те ги ска цел за ко ја 
има ши рок кон сен зус ме ѓу си те 
гра ѓа ни, пар тии, ет нич ки гру
пи и во де лов ни от се ктор. 

Иа ко, спо ред пос лед на та ан ке
та на Аме ри кан ски от ре пуб ли

кан ски ин сти тут, сè уште ви со
ки 74 про цен ти од гра ѓа ни те 
под др жу ва ат Ма ке до ни ја да 
вле зе во НА ТО, се пак, алар мот 
за тре во га тре ба да би де вклу
чен. Се ра бо ти за нај ни ско ни
во во исто ри ја та отка ко ИРИ 
спро ве ду ва ан ке ти, по точ но, 
од ја ну а ри 2006 го ди на. Во 
ју ни 2015 го ди на, 83 про цен
ти од гра ѓа ни те под др жу ва ле 
влез на Ма ке до ни ја во НА ТО, 
што зна чи де ка за са мо ед на 
го ди на де вет про цен ти од гра
ѓа ни те се отка жа ле од НА ТО 
ка ко стра те шка цел. Во исто 
вре ме, раз бир ли во е што про
цен тот на лу ѓе кои се про тив 
членс тво то (19) е зго ле мен на 
нај ви со ко ни во до се га.

Иа ко во раз лич ни ан ке ти 
по не ко гаш се по ста ву ва ат и 
раз  лич ни пра ша ња, и мож но 
е пос лед на та ан ке та да не ги 
оп фа ќа нај до бро ста во ви те на 
ма ке дон ски те гра ѓа ни, се пак, 
еви дент но е де ка има про ме на 
во јав но ста. Ако до се га про ру
ски те или про ис лам ски те ко
мен та ри мо жев ме да ги тол ку
ва ме ка ко еден вид по ли тич ки 
ту ри зам во кој дел од јав но ста 
ги сла ви Ру си ја или ИСИС, а ре
ал но ид ни на та на сво и те де ца 
ја гле да во рам ки те на НА ТО, 
со ан ке та та на ИРИ се по ка жа 
де ка не што се ри оз но се слу чу
ва во Ма ке до ни ја. 

Се ри оз но ста на со стој ба та, глав
но, се од не су ва на су ди рот што 
мо же да из був не ме ѓу раз лич ни
те ет нич ки гру пи око лу вло гот 
за членс тво во НА ТО. Нај го лем 
број Ма ке дон ци не са ка ат да 
вле зат во НА ТО и во ЕУ, ако за 
тоа пре дус лов е име то. Од дру
га стра на, Ал бан ци те, Тур ци те, 
Ро ми те и си те дру ги кои не го 
чув ству ва ат на свој грб та ка на
ре че но то „иден ти тет ско пра ша
ње“, мо жат да ги об ви нат Ма ке
дон ци те (тоа се слу чу ва и се га) 
де ка не во дат сме тка за дру ги те, 
со што, во ком би на ци ја со дру ги 
фа кто ри мо же да дој де до вже
ште на си ту а ци ја и до не ста бил
ност во зем ја та. 

зо што На то ја гу би  
под др шка та во  
ма ке до ни ја
Ако се пра ви рангли ста на 
глав ни те при чи ни за па дот 
на по пу лар но ста на НА ТО, пр
ва би би ла раз о ча ра но ста на 
гра ѓа ни те за не прин ци пи ел
ни те ста во ви на Али јан са та, 
ко ја, и по крај си те спро ве де
ни ре фор ми ја др жи зем ја та 
во ва ку ум и, во исто вре ме, тој 
пра зен про стор се оби ду ва ат 
да го по пол нат дру ги фа кто ри. 
Ра зо ча ра но ста е уште по го ле
ма ако се знае де ка ма ке дон
ски те вој ни ци ра мо до ра мо се 
бо рат со вој ни ци те на член ки
те на НА ТО во ни за ми сии на 
Али јан са та, а, во исто вре ме, 
Ма ке до ни ја не ма свое стол че 
во по ли тич ки те и во во е ни
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коЛумНа
те стру кту ри на Али јан са та, 
од нос но, та му ка де што се од
лу чу ва за за ед нич ки те по ли
ти ки. Фа ктот што Ма ке до ни ја 
е свет ски ре кор дер со спро ве
де ни 22 на ци о нал ни ак ци ски 
пла но ви за членс тво (се га се 
спро ве ду ва 23 МАП) е поз на та 
анег до та на си те фо ру ми ка де 
што се збо ру ва за без бед но ста, 
но тоа не е до вол на при чи на за 
гри жа на со вест на ли де ри те на 
зем ји те на НА ТО. Во исто вре
ме, тоа е до вол на при чи на за 
раз о ча ра ност на Ма ке дон ци те, 
а та ков е слу ча јот и во дру ги те 
зем јикан ди да ти во ре ги о нот.  
Но, по крај раз о ча ра но ста има 
и дру ги фа кто ри кои и НА ТО, 
но и ма ке дон ски те вла сти мо
ра ат да ги има ат пред вид ко га 
пра ват ана ли зи за ид ни на та на 
зем ја та. Ако до се га нај го лем 
број од лу ѓе то сме таа де ка про
ру ски от сен ти мент кај ма ке
дон ско то на се ле ние е глав на та 
при чи на за на ма лу ва ње то на 
реј тин гот на НА ТО на ни во на 
це ла др жа ва, се га мо ра да се 
има ат пред вид уште нај мал
ку две при чи ни. Со ци јал ни те 
мре жи се нај до бар по ка за тел 
де ка Ма ке до не цот раз о ча ран 
од суд би на та за пе ча те на во Бу
ку решт во 2008 го ди на ја гу би 

вер ба та во НА ТО, но во исто 
вре ме, се и нај до бар из вор на 
ста во ви на лу ѓе кои не ја гле
да ат Али јан са та ка ко нај до бро 
ре ше ние за Ма ке до ни ја.

Ед ни од нив се лу ѓе то што не 
ве ру ва ат во во е ни со ју зи, лу ѓе 
што би са ка ле Ма ке до ни ја да се 
прог ла си за во е ноне у трал на 
зем ја ка ко Швај ца ри ја или Ср
би ја, ко ја са ка да оста ви та ков 
впе ча ток, а во исто вре ме ку
пу ва оруж је од Ру си ја. Ва кви те 
лу ѓе се мал ку, но мо жат да ста
нат по ве ќе до кол ку, на при мер, 
но ва та пар ти ја Ле ви ца со бе ре 
до вол но ре сур си за про мо ци ја 
на сво и те ста во ви, кои, по не
ка кво пра ви ло, би тре ба ло да 
би дат про тив членс тво то во 
ка ков би ло во ен со јуз.

Дру га та при чи на за ко ја во ме
ди у ми те на ма ке дон ски ја зик 
мо жат да се нај дат мал ку ин
фор ма ции, е гру па та лу ѓе ко ја 
е сè по го ле ма и ко ја има јас но 
де фи ни ра но зо што не тре ба да 
се би де дел од НА ТО, а сво и те 
ве ру ва ња ги ба зи ра на вер ски 
ос но ви. 

Кол кав е бро јот на ис лам ски те 
акти ви сти кои не мо ра ат да би

дат ра ди ка ли или те ро ри сти за 
да би дат про тив членс тво то на 
Ма ке до ни ја во НА ТО? Авто рот 
на овие ре до ви поз на ва де се
ти на лу ѓе со ис лам ска ве ро ис
по вест кои ни ко гаш не би зе ле 
оруж је в ра ка за да ос тва рат по
ли тич ки или вер ски це ли, но, во 
исто вре ме, не го са ка ат НА ТО. 
При чи ни те се раз ни, бло ка да
та на по ја сот Га за од стра на на 
Изра ел, кој е нај го лем стра те ги
ски парт нер на НА ТО, алу зи и те 
де ка САД ка ко ли де ри на НА ТО 
им пра ват па кост на мус ли ма
ни те на Бли ски от Исток, и ни за 
дру ги при чи ни за кои во Ма ке
до ни ја не се збо ру ва, а се при сут
ни. Ов де во оп што не ма по тре ба 
да се збо ру ва за при вр за ни ци те 
на ек стрем ни ор га ни за ции, кои, 
не са мо што се про тив членс
тво то во НА ТО, ту ку и ди рект но 
се бо рат про тив во е ни еди ни ци 
под др жа ни од НА ТО. Се мејс тва
та на де сет те ми на ма ке дон ски 
гра ѓа ни (не о фи ци јал но 14) кои 
до се га за ги наа на фрон то ви те 
во Си ри ја и во Ирак, а од кои го
лем дел за ги на ле во би тки со 
во е ни фор ма ции под др жа ни 
од член ки те на НА ТО, ни ко гаш 
не ма да гла са ат „за“ на евен ту а
лен ре фе рен дум за членс тво во 
Али јан са та. 

ма ке дон ци те не се е 
динс тве ни те раз о ча ра ни 
и про тив На то
Со по го ре на пи ша ни те те зи 
пра ктич но па ѓа во во да твр
де ње то што пре ов ла ду ва ме ѓу 
ма ке дон ска та ин те ле кту ал на 
ели та де ка Ма ке дон ци те се тие 
11 про цен ти кои во рок од ед
на го ди на го про ме ни ле сво јот 
од нос кон НА ТО. Точ но е, сè по
сил ни от про ру ски сен ти мент 
при до не су ва го лем дел од овој 
про цент да е со ста вен од Ма ке
дон ци, но членс тво то во НА ТО 
де фи ни тив но е проб ле ма тич
но и кај мал цин ски те гру пи, 
пред сè кај Ал бан ци те. Со тоа 
па ѓа во во да и „ап со лут на та“ 
те за де ка од пре о ста на ти те 72 
про цен ти се сто про цент ни Ал
бан ци и мал ку се пе де сет про

цент ни Ма ке дон ци. Про ме ни те 
во од нос на НА ТО кај ма ке дон
ски те гра ѓа ни се при сут ни од 
2008 го ди на на ва му, но се дра
ма тич ни во пос лед на ва го ди на, 
отка ко поч на при каз на та со 
ИСИС, што е при чи на не са мо 
за но ва ан ке та со спе ци ја ли зи
ра ни пра ша ња за при чи ни те на 
про ме ни те, ту ку и за по себ на 
ана ли за во НА ТО и во ма ке дон
ска та вла да ка ко да се спре чи 
овој тренд. 

Се раз би ра, НА ТО сè уште има 
мар ги на ко ја ѝ обез бе ду ва про
стор за оп ти ми зам. Во Монс сè 
уште не раз мис лу ва ат за овој 
тренд за тоа што ако се спо ре
ди ма ке дон ска та под др шка 
со про цен тот во Хр ват ска ка
де што ре фе рен ду мот за влез 
по ми на со мал ку по ве ќе од 50 
про цен ти, не тре ба да има за
гри же ност. Но, ов де мо ра да се 
има пред вид де ка во Ма ке до
ни ја, ка ко и во дру ги те зем ји 
во ре ги о нот, ра бо ти те мно гу 
лес но мо жат да се про ме нат 
од те мел. 

Во Ма ке до ни ја до се га не по
сто е ше ни ту ед на ре ле вант на 
по ли тич ка си ла (се ко ја чест 
на по е дин ци ин те ле кту ал ци) 
ко ја отво ре но го по ста ву ва ше 
пра ша ње то за по тре ба та и за 
ко ри ста од членс тво то во НА
ТО. Во се кој слу чај, и Ма ке до
ни ја и НА ТО ќе мо ра да пре зе
мат не што ба рем за да утвр дат 
што е тоа што го ме ну ва јав
но то мис ле ње во Ма ке до ни ја.  

Лек за ма ке дон ски те 
фру стра ции
Нај до бар лек за овој проб лем 
би би ла по ка на за членс тво за 
Ма ке до ни ја, ко ја за ед но со Цр
на Го ра во мај во Вар ша ва би се 
прик лу чи ла на Али јан са та. За 
жал, мо ра да би де ме ре ал ни де ка 
и по крај не кол ку те дип ло мат ски 
по ра ки упа те ни од до ма ќи нот 
на са ми тот Пол ска и не кол ку 
аме ри кан ски стра те зи, сè уште 
не ма кри тич на ма са за по ка на 
на Ма ке до ни ја. Из ја ва та на ге
не рал ни от се кре тар на НА ТО, 
Стол тен берг, кој по сред ба та со 
пре тсе да те лот Ива нов во Бри
сел не го спо ме на проб ле мот со 
име то, да ва на деж де ка ра бо ти те 
би мо же ле да трг нат на до бро, 
но тоа, се пак, ни што не зна чи. 
Стол тен берг, за прв пат по се дум 
го ди ни, да де из ја ва во ко ја проб
ле мот со име то не бе ше спо ме
нат, но тоа не е га ран ци ја де ка 
НА ТО ќе оди про тив Гр ци ја и ќе 
упа ти по ра ка за членс тво. Об је
ктив но, Ма ке до ни ја има мал ку 
про стор за на деж, не са мо за до
би ва ње по ка на, ту ку и во оп што 
да би де ста ве на на аген да та на 
са ми тот. Грч ки те дип ло ма ти со 
ме се ци ра бо тат на ова по ле. Цел
та е Ма ке до ни ја во оп што да не 
би де дел од аген да та на са ми
тот, таа тре ба да би де тре ти ра на 
ка ко за мрз нат конф ликт кој не 
смее да се отво ри сè до де ка не 
се нај де би ла те рал но ре ше ние 
ме ѓу две те зем ји. За жал, Гр ци ја 
по втор но е на до бар пат да ги 
ос тва ри сво и те це ли.

еу со ста бил на под др шка
Сли чен е реј тин гот и со под др шка та на ма ке дон ски те гра ѓа ни за влез во 
ЕУ, со таа раз ли ка што 72 про цен ти од ан ке ти ра ни те под др жу ва ат влез 
на Ма ке до ни ја во ЕУ, што е нај ни ско то ни во што го из ме ри ла ИРИ од 
2006 го ди на и е иден тич но со ан ке ти те во 2014 го ди на. Тоа пра ктич но 
зна чи де ка ре чи си се кој че твр ти гра ѓа нин на Ма ке до ни ја е про тив влез 
на зем ја та во ЕУ, што е шо кант но ако се знае де ка сто про цен ти од на
се ле ни е то са ка да жи вее со стан дард ка ко во ЕУ. Во слу ча јот со Уни ја та, 
по зи тив но е тоа што таа со сво и те актив но сти има шан си ду ри и да го 
по до бри сво јот реј тинг, иа ко гра ѓа ни те се раз о ча ра ни и од ЕУ за тоа што 
се дум го ди ни твр ди де ка сме под го тве ни за членс тво и во исто вре ме ни 
ве ли де ка не мо же ме да поч не ме пре го во ри. Пос лед ни от ан гаж ман на ЕУ, 
кој пре ку ко ме са рот за со сед ска по ли ти ка и про ши ру ва ње, Јо ха нес Хан, 
бе ше глав ни от фа ктор за над ми ну ва ње на по ли тич ка та кри за, мо же да 
би де при чи на за зац вр сту ва ње на и она ка ви со ки от реј тинг кој со го ди ни 
е на ста бил но ни во. �



С лу чај но или не, а по ве ро јат но 
вто ро то, нај но ва та, љуб љан ска 
оди се ја на спа си те лот од Мур ти

но сле ду ва вед наш по обе ло де ну ва ње то 
на срп ска та вр ска на СДСМ, ко ја во ка
бу лар ски и ре зул тат ски гле да но и не 
би ла нај љу без на кон ли де рот. Сле ду ва 
вед наш по ка та стро фал но то изра ел ско 
па те шес твие. Да ли се га пар ти ја та очај

нич ки ба ра спас од нај а ве на та 
про паст во април 2016 го ди на? 
Три уда ри ги нич ко саа на де жи
те. Пр ви от бе ше ток му ан ке та
та на „Ре пуб ли ка“, сле ду ва ше 
не ко гаш опо зи ци ска та „Бри ма 
га луп“, а ка пак ста ви ре но ми ра
на та ИРИ. По се то ова, поз на ва
чи те ве лат  да, де фи ни тив но, 
се ба ра спас за „спа си те лот“ и 
за не го во то мно гу чед но, ко
рум пи ра но ста до. Ра зо ча ра ни 

од ло ши те ре зул та ти на срп ска та 
аген ци ја, ко ја ги чи не ше мно гу, а 
во не мож ност да ја пре ки нат оваа 
ска па про даж ба на маг ла, чел ни
ци те пој доа во по хо дот, кој зна чи 
и спас на сопс тве на та ко жа и сло
бо да со упо тре ба на си те пар ти ски 
ре сур си. Ве ро јат но и на де бе ло то 
порт мо не на се мејс тво то За е ви, кое 
е и глав ни от фи нан си ер, факт што 
не о дам на мош не итро го обе ло де
ни и са ми от не при кос но вен ли дер.

Реј тин гот во Ма ке до ни ја ги со бо
ру ва си те нес лав ни ре кор ди, а За
ев про да ва „ви сти на“ и маг ла низ 
Сло ве ни ја?! А за не бу ло за та да би де 
уште по го ле ма  во пер и од ко га за 
ку со вре ме има вр тог лав, 30про
цен тен пад на до вер ба та, тој ја „ди
га“ со по се та на нај кон тро верз ни от 
„ин сти тут“ на по ра неш ни те ју гос
ло вен ски про сто ри?! Во од нос на 
овој „ин сти тут“, ма ке дон ски от „Реј
тинг“ и не го ви те гре шки се ма ли 
де ца и бла га сме шка. Збо ру ва ме за 
т.н. ин сти тут, кој знае да по гре ши и 
за по ве ќе од 40 про цен ти во Бос на, 
има не ве ро јат ни гре шки во Ср би ја 
и во Хр ват ска, а за кој Ма ке до ни
ја , се пак, е ре кор дер во гре шки
те. Пред са мо пет го ди ни исти от 

ко га очај ни ци те 
из би ра ат очај ни  
и кон тро верз ни 
парт не ри

НИ СЛО ВЕ НИ ЈА НЕ ЈА КУ ПИ „МАГ ЛА ТА ЗА МА КЕ ДО НИ ЈА“анализа

нон стоп од стру ми ца во 
скоп је, па – оп, пеш во ати на. 
сле ду ваа тел авив и еру са лим, 
а ме ѓу нив по сто ја но се оди во 
Бел град, а се га и во Љуб ља на. и 
пак скоп је. ва ка би изг ле да ла 
„оди се ја 2015“ на ли де рот на 
сдсм. во вре ме ко га ин сти
ту тот иФимес по ра ди сво и те 
про ис ла ми стич ки ста во ви е под 
оп сер ва ци ја на сло ве неч ка та 
кон тра ра зуз на вач ка без бед нос
на аген ци ја?! се ба ра ше ли во 
Љуб ља на ча ре за ан ке ти те, т.е. 
ко неч но ед на по доб на, до бра 
ан ке та за пар ти ја та? ма кар 
до те ра на. а из бо рот на кон тро
верз ни парт не ри ка ко да е дел 
од би ти су ва ње то на сдсм...

Пишува |  
Љупчо Цветановски
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тој ИФИМЕС „об ја ви“ три про цент на 
раз ли ка ме ѓу СДСМ и ВМРОДПМНЕ. 
След на та го ди на имав ме пред вре ме ни 
пар ла мен тар ни из бо ри. Ко ли ци ски те 
пра те ни ци беа во со од нос 56:42, а ре ал
но, без „са те ли ти те“, имаа 47 нас пре ма 
29 пра те ни ци или раз ли ка од не ве ро
јат ни 61 про цент во број на пар ла мен
тар ци. Утка на де це ни ја та во спо ред ба 
со ко ја „по бе да та“ на Пен да ров ски на 
„Реј тинг“ изг ле да смеш на. Но СДСМ 
ви де од ли чен парт нер во нив – ко неч
но, лу ѓе и „ана ли ти ча ри“ што ќе му го 
ка жат тоа што са ка да го слуш не!

дел од нај го ле ми те  
утки на ИФИМеС: 

• 2004 го ди на: То мис лав Ни ко
лиќ ќе ста не пре тсе да тел на 
Ср би ја. По бе ди Бо рис Та диќ...

• 2004 го ди на: БиХ ќе ја пов ле че 
туж ба та во Ме ѓу на род ни от суд 
на прав да та во Хаг про тив СЦГ  
за ге но цид. Ни што. И две го ди
ни по доц на ја лан си раа иста та 
те за. По втор но ни што.

• 2006 го ди на: Еден ме сец пред 
ре фе рен ду мот за не за вис ност на 
Цр на Го ра ИФИМЕС об ја ви де ка 
по стои та ен до го вор ме ѓу Под
го ри ца и Ко шту ни ца и де ка од 
ре фе рен ду мот не ма да би де ни
што. Цр но гор ци те се от це пи ја...

• 2008 го ди на: Об ја ви ја де ка на 
пре тсе да тел ски те из бо ри во Ср
би ја То мис лав Ни ко лиќ е нај
ве ро ја тен по бед ник. И то гаш 
по бе ди Та диќ...

• 2008 го ди на: Пред из бо ри те во 
Ср би ја пред ви ду ва ат: „Нај ве ро
јат но сце на рио еде ка ДСС ќе оди 
во ко а ли ци ја со СРС“. Вла да та ја 
фор ми ра ше ДС со парт не ри те...

• 2010 го ди на: Об ја ви де ка раз ли
ка та ме ѓу ВМРОДПМНЕ и СДСМ 
Е три про цен ти. Пар ти ја та на 
Гру ев ски на из бо ри те во 2011 
го ди на за вр ши со 56 пра те ни
ци, Цр вен ков ски со 42. Ре ал но, 
ВМРОДПМНЕ без ко а ли ци ски
те пар тии има ше 47 ман да ти, 
СДСМ 29. Раз ли ка од 61 про
цент, а не три про цен ти ка ко 
што прог но зи ра ше ИФИМЕС... 

• 2015 го ди на: Прог но за: „Иво Јо
си по виќ ќе по бе ди на из бо ри те 
во Хр ват ска“. Иа ко тес но, но во 
вто ри от круг по бе ди Ко лин да 
Гра барКи та но виќ…

Сло ве неч ки  
„Ре пор тер“ ги  
раз об ли чи на ме ри те на 
За ев

За ев за ми на во Сло ве ни ја со пом
пез на нај а ва на СДСМ де ка оди на 
сред би со др жав ни от врв и со цел 
да др жи пре да ва ња за не го ви те 
„бом би.“ Ни кој не ни спо ме на де ка 
та му е по по ка на на кон тро верз
ни от ИФИМЕС, да де на уште на 1 
октом ври 2015 го ди на, ко га тој 
бе ше гост во Скоп је? Бе ше чуд но 
што со Бо рут Па хор не ма ше ни ту 
фо то гра фи ја, ту ку са мо праз но 
со оп ште ние, но се „оправ да“ со 
фо то гра фи ја та со ви це пре ми е рот 
и ли дер на сло ве неч ка та со ци јал
де мо крат ска пар ти ја... Ве ро јат но, 
из ви ну ва ња та на Цр вен ков ски до 
Па хор за вме шу ва ње то во „На деж“ 
го на пра ви ја сво е то, иа ко и на та му 
тој е по ра не шен прв чо век на се
стрин ска та пар ти ја, а Зо ран Та лер 
не гов со пар ти ец. По тек ло то на 
по ка на та ни го откри ја сло ве неч
ки те ко ле ги од „Ре пор тер“, еден од 
нај ти раж ни те не дел ни ци во др жа
ва та. Овој пат, во Љуб ља на не ма
ше ма ке дон ски но ви на ри ни ту од 
по доб ни те ме ди у ми, кои прем но
гу го из ма чи ја ли де рот во Изра ел. 
Ка ко и да е, во тек стот нас ло вен 
„Ле ви ча рот За ев про да ва ’ви-
сти на‘ и во Сло ве ни ја“, „Ре пор
тер“ нав ле зе во су шти на та на т.н. 
со ци јал де мо кра ти ја на по ра неш
ни те ју гос ло вен ски те про сто ри, 
опи шу вај ќи ја ка ко „збир шти на“ 
на пар тии, кои сво и те вли ја ни ја 
се ка де ги те ме лат на про фе со ри
те од оп штес тве ни те фа кул те ти 
и оста ви на та од ко му ни стич ки те 
ели ти. За жал на СДСМ, кон ста ти
раа и де ка со на сил ни про те сти 

Пра те ни кот јов чиќ:  
Фан том ска НВо од ко ја  
ви се га ди жи во тот! 

Бо сан ски от пра те ник Сла вко Јов чиќ ,на 
пра ша ње то што е ИФИМЕС, во ед но свое 
из ла га ње ве ли де ка таа кра тен ка е на ста
на та од це лос ни от на зив на оваа фан том
ска нев ла ди на ор га ни за ци ја. 

ЈОВЧИЌ:  По пр ви от из ве штај што ми 
при стиг на на е-по шта, вед наш ре а ги-
рав и на нив на адре са ис пра тив мол-
ба да ме из бри шат од ко ле ктив ни от 
спи сок на пра те ни ци и на вра бо те ни 
во Пар ла мен тот на БиХ и нај уч ти во ги 
мо лев да не ми ги ис пра ќа ат сво и те 
памф ле ти, од кои на се кој нор ма лен 
чо век мо же са мо да му се зга ди жи-
во тот. 

За да се раз бе ре за ка ков т.н. ин сти тут 
се ра бо ти, до вол но е да се пог лед не 
кои се глав ни те ли ко ви во ра ко водс-
тво то и кои се нај бит ни те чле но ви на 
ор га ни за ци ја та, на кои, очиг лед но, 
функ ци и те им се ми зер ни, па се на рек-
ле и „ана ли ти ча ри“?! што е нив на та 
ос нов на за да ча? За да се да де од го вор 
на ова пра ша ње, не мо ра те мно гу да 
се тру ди те. Нив на за да ча е да фа бри-
ку ва ат раз ни тек сто ви, со кои се, или 
ќе се де ста би ли зи ра по ли тич ка та, без-
бед нос на та и еко ном ска та со стој ба на 
про сто ри те на зем ји те на ста на ти на 
ур на ти ни те на не ко гаш на та за ед нич-
ка СФрЈ. Во ед на од сво и те ана ли зи, 
„екс пер ти те“ на ИФИМЕС прог но зи раа 
де ка Ми ло рад до дик ќе за вр ши во Хаг 
и ќе би де осу ден на де це ни ска каз на 
за сто ре ни те во е ни зло сторс тва? По 
не ко ја слу чај ност, до кол ку ге белс бе-
ше жив и ја про чи та ше ана ли за та на 
овој ин сти тут, нај ве ро јат но вед наш би 
се убил, по ра ди тоа што би се уве рил 
де ка „збир шти на та“ од ИФИМЕС ги 
над ми на ла си те по стој ни и не по стој ни 
ла ги, ин три ги, кле ве ти итн…

се оби доа да ја ур нат ле ги тим но 
из бра на та вла да на ВМРОДПМНЕ. 
Вли ја тел ни от по ли тич ки не дел
ник го опи ша За ев ка ко „ка ри е
рист“, кој вле гол во СДСМ са мо 
по ра ди во е ни от конф ликт, кој им 
дал пот тик за по бе да на из бо ри те. 
Не дел ни кот не за бо ра ви ни ту на 
афе ра та „Те ле ком“ во ко ја е вме
шан СДСМ, ка ко и на афе ра та за 
при мен по ткуп за ко ја За ев ќе се 
нај де на суд. Сло вен ци те по тсе ти ја 

Соработник на радикални исламски структури  
ќе прави анкета за СдСМ

Во својот обид да добие поддршка барем од некого, лидерот на 
СДСМ, Зоран Заев, замина за Словенија, но неговите соработници 
не го предупредиле дека и таму може да го снајдат проблеми. 
Еден од луѓето во Институтот ИФИМЕС, кој на Балканот и на 
Блискиот Исток важи за „институт по нарачка“, се поврзува со 
радикални исламистички структури за кои работел откако му 
била исплатена соодветна сума. Целта била јавноста во различни 
земји од поранешна Југославија со наводните анкети на ИФИМЕС 
да добие поинаква слика од таа што реално постои.

Сло бод на Дал ма ци ја уште во да
леч на та 2007 го ди на утвр ди де
ка ИФИМЕС, од нос но ди ре кто
рот Аљаф Бах ти јар, во оп што и не 
спро ве ду ва иста жу ва ња на јав но то 
мис ле ње, ту ку са мо ги об ја ву ва ре
зул та ти те спо ред по тре ба та на на
ра ча те лот. По овој текст, ис пра тен 
до си те ам ба са ди, ИФИМЕС пре
ста ну ва да ги об ја ву ва ан ке ти те 
на не по стој ни те истра жу ва ња. И 
ре но ми ра ни от „Ју тар њи лист“ го 
по со чу ва  ИФИМЕС ка ко „ком про-
ми ти ран ин сти тут,  чи и што тен-
ден ци оз ни ана ли зи ни кој во ре-
ги о нот не са ка да ги пре не су ва“.

Пан дов:  
оче ку вај те  
но ва ан ке та  
на ИФИМеС!
Ни ту во еден мо мент 
не сме е ме да ја за бо
ра ви ме ан ке та та на 
уг лед ни от аме ри кан ски ин сти тут (ИРИ) 
и ре зул та ти те, кои бев ме во мож ност да 
ги слуш не ме и ви ди ме, ве ли ана ли ти ча
рот Але ксан дар Пан дов, кој во по се та та 
на За ев гле да бол на жел ба на пар ти ја та 
за по доб на ан ке та за СДСМ.

ПАНдОВ: да по тсе там на таа ан ке та, 
две те глав ни пра ша ња што ги за се га-
ат пар ти те и нив ни те чле но ви се кол-
кав е реј тин гот на нив ни те пар тии и 
кол кав е реј тин гот на нив ни от ли дер. 
ре зул та тот бе ше ВМрО – 24 про цен ти, 
до де ка СдСМ – 12 про цен ти. Во де лот 
на ли де ри те гру ев ски – 18 про цен ти, 
а За ев - 5 про цен ти до вер ба од гра ѓа-
ни те. На се кој што ги сле ди из бор ни те 
про це си во Ма ке до ни ја му е јас но де ка 
тоа е раз ли ка што га ран ти ра ап со лут на 
по бе да на ВМрО и за тоа пра ша ње не 
по стои ди ле ма, единс тве но то пра ша-
ње е со кол ку раз ли ка! Тоа им е јас но 
и на чле но ви те и на сим па ти зе ри те на 
СдСМ. Јас но му е и на За ев! Но, јас но му е 
и де ка се то ова не го ви те под др жу ва чи 
ги пра ви уште по де пре сив ни и по не-
мо ти ви ра ни за ка ква би ло пар ти ска 
ак ци ја, а из бо ри те се за пет ме се ци. Во 
па ни ка де ка не ма да мо же да нај де ни 
пет лу ѓе што ќе за ста нат зад не го, се 
ре ша ва на по тег што и му при ле га, да 
си на ра ча кон тра ан ке та, ко ја ќе по ка же 
де ка СдСМ му ди ше во врат на ВМрО, а 
За ев ќе го прет ста ви ка ко ли дер со нај-
го ле ма до вер ба. Све сен де ка аген ци ја та 
„реј тинг“ на Ѓор ѓи Спа сов не по ми ну ва 
ни кај не го ви те нај твр ди под др жу ва чи, 
ре шил да ан га жи ра стран ска аген ци-
ја. Ка ко нај из ви ка на ја на о ѓа ИФИМЕС, 
ко ја слич но на „реј тинг“, пра ви гре шки 
за одре де ни пра ша ња и до 40 про цен-
ти! Си гу рен сум де ка во ид но вре ме ќе 
слуш не ме ан ке та на ИФИМЕС со ре зул-
та ти ка ко што ви на ве дов. Ако зе ме ме 
пред вид де ка на ма ке дон ска по ли тич-
ка сце на единс тве ни под др жу ва чи му 
се са мо уште пла те ни ци те на Со рос од 
ран гот на Бран ко ге ров ски, Ко ља Мрак 
и Са ше По ли ти ко, се ко му ве ќе му е јас но 
ка ков бед ник е За ев. За жал, ќе мо ра ме 
да из др жи ме уште пет ме се ци пред овој 
або ли ран кри ми на лец ма ке дон ски от 
на род да го ис пра ти во по ли тич ка та 
исто ри ја, а пра во суд ни от си стем во ин-
сти ту ци ја што му при ле га... 

де ка ток му За ев бе ше або ли ран 
од не го ви от по ли тич ки мен тор 
Цр вен ков ски, и са ми от вме шан во 
афе ра по вр за на со сло ве неч ки от 
„При стоп“.

„Ре пор тер“ наг ла су ва де ка ин
сти ту тот ИФИМЕС по ра ди сво
и те про ис ла ми стич ки ста во ви е 
под оп сер ва ци ја на Сло ве неч ка та 
кон тра ра зуз на вач ка без бед нос на 
аген ци ја.

Но кој е ин сти ту тот што го вра
бо ту ва ирач ки от Курд и но ви нар 
Бах ти јар и Бо са не цот со сло ве
неч ка адре са Бе ќи ро виќ? Дип
ло ма тот со нај до бра ре пу та ци ја 
во по ра неш на СФРЈ и пос ле ден 
со ју зен ми ни стер за над во реш ни 
ра бо ти, член на ОЗНА и на УДБА, 
Бу ди мир Лон чар, за „Сло бод на 
Дал ма ци ја“ ве ли: „Ме сиќ од ме не 
ба ра ше да би дам пре тсе да тел на 
тоа со ве то дав но те ло. Јас тие лу ѓе 
од ИФИМЕС не ги поз на вам, не ни 
знам што пи шу ва ат. Не до би вам 
ни ка кви па ри за тоа и не сум од
го во рен за нив на та ра бо та!“

ИФИМеС об ја ву ва ре зул та ти по на рач ка

анализа
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каков лидер, 
таков рејтинг

актуеЛНо

Рејтингот на Зоран Заев 
паднал за 30 проценти. За 
волја на вистината, тој и 

никогаш не бил голем, па овој 
пад е повеќе од катастрофа во 
предизборниот период. 

Но, човекот ја испушти шансата 
уште пред долги години да по
стави темел за да може негово
то име да предизвика некаков 
сериозен процентуален раст на 
доверба во политичката кари
ера. Падот му почна уште како 
ВД. „Директор“ на СДСМ, откако 

„рејтингот на заев“ делумно изгледа како проблем само на СДСМ 
и на македонската опозиција. Но, зад рејтингот на Заев се крие 
и проблемот на целата македонска демократска определба. По 
враќањето кон насилните стратегии за рушењето на системот 
и ставањето на сувереноста како влог за политичка позиција, 
раната што ќе ја остави „заевизмот“ во општеството уште долго 
ќе треба да се лекува

со метла в раце ѝ се извини на 
јавноста за, во слободно тол
кување, злоделата на СДСМ, а 
потоа јавно беше влечен за уши 
од Бранко Црвенковски.

Рејтинг не постигна ниту кога 
повторно беше назначен за прв 
човек на партијата, па застана 
спроти, повторно, Црвенковски 
и го презеде СДСМ, ветувајќи 
поинаков приод. За тоа како 
„котирал“ тогаш Заев, веќе и 
официјално помилуван од Цр
венковски, јавно обзнани една 

од искусните новинарки од „ле
виот“ медиумски табор, кога 
и в лице, на почеток на еми
сија призна дека го сметала за 
„сељак“ и тоа го споделувала со 
сега десната негова рака, Рад
мила Шекеринска.

„рејтингот на Заев“ е проблем 
во партијата, и со тоа во целата 
македонска опозиција која ја 
предводи, што не можат да го 
решат ниту искусни волци чии 
совети денес ги крие СДСМ.

Тој проблем не лежи во „нарач
ките“, во „застареноста“, или во 
„сомнителноста“ на агенциите 
кои го испитуваат јавното мне
ние, како што сакаат од СДСМ 
да ги забошотат резултатите од 
анкетите. Проблемот е во одне
сувањето на лидерот кој нема 
лидерски капацитет ниту во 
партијата, во неговата биогра
фија која е полна со дејства кои 
навлегуваат во криминалните 
сфери, но и во неговите настапи 
што се косат со сите напори на 
Агенциите за односи со јавност 
 чие чинење во СДСМ го кријат 
„како змијата нозете“. 

Стратегијата и рејтингот на 
една партија најчесто се врзува 
со стратегијата и со рејтингот 
на лидерот, односно, просто ка
жано, каков лидер  таква стра
тегија. Па, кога на чело на маке
донската опозиција има лидер 

без визија  џабе е и името на 
предизборната стратегија.

Не е тешко да се посочат некол
куте грешки на Заев заради кои 
се топи и неговиот и рејтингот 
на СДСМ во период кога набли
жуваат изборите. Тоа што од 
небо се гледа, не го гледаат само 
во СДСМ.

Лош рејтинг: историја...
По најавите, со кои, меѓу дру
гото, и ја купи партијата и неј
зиното претседателско место, 
дека ќе воведе нов приод во 
партијата, која во залезот на 
бранковото владение беше 
однародена од народот, Заев 
не успеа да излезе од неговата 
сенка. Уште полошо, продолжи 
со неговата стратегија. 

Сето тоа што СДСМ „го срка“ 
на анкетите, е само резултат 
на бледата копија на насил
ното рушење на системот, кое 
во бранково време се викаше 
„жешко лето“, по кое следуваше 
декемвриското насилството 
на улиците пред Парламентот, 
кога за влакно беа избегнати 
и судири меѓу спротивставе
ните граѓани. И тој период и 
овој сега е прилично ист, и во 
партијата и тоа што се испраќа 
како сигнал кон надвор. На
силната стратегија заврши со 
договори, посредници, анкет
ни комисии, враќање на опо
зицијата во Парламентот  и 
нови избори на кои опозиција
та беше нокаутирана.

Црвенковски тогаш го подели 
СДСМ на подобни и на непо
добни, исклучувајќи видни 
членови заради поинакви 
ставови, „заевистите“ прво го 
истераа „скопското крило“ од 
партијата, расчистија со видни 
членови од кои нема ниту збор 
подолго време, а не смее да се 
заборави и исклучувањето на 
двете пратенички од СДСМ 
и на една од ЛДП, само затоа 
што не сакаа да ја бојкотираат 
институционалната демокра
тија. Главните „надворешни“ 
соработници на СДСМ тогаш 
беа протагонисти со парите 
на Сорос; а таа слика, пак, во
општо не е променета, дури е 
и надградена.

Ако целата стратегија на „Бран
ковиот“ СДСМ беше следење на 
стратегијата од аферата „Надеж“, 
стратегијата на „Заевиот“ СДСМ 
го задржа тој терк. Само го над
гради со стратегија од српските 
експерти чија работа скапо се 
наплаќа, а за што во СДСМ велат 
дека немаат договор. Луѓето си 
доаѓаат редовно, постојат ви
део и фотоматеријали, но зае
вистите не признаваат како ги 
наплатуваат советите. А и тоа е 
стратегија, бидејќи по ваков пад 
на рејтингот, сумата за советни
ците дополнително ќе ги иском
плицира меѓучовечките односи 
во партијата и дополнително ќе 
ги зоврие негативните.
   
... и сегашност
Тоа, пак, што дополнително го 
руши рејтингот и на Заев и на 
СДСМ, а е делумно различно во, 
условно кажано, двата периода, 
е тоа што додека Црвенковски се 
потпре на уништување на демо
кратските вредности на држава
та, Заев вметна и уништување 
и на суверенитетот и на уреду
вањето на државата.

Заев и неговите блиски сопар
тијци, веројатно, не сметаа дека 
ќе му биде потребен рејтинг кај 
јавноста. Воопшто не внимаваше 
како ќе одекне заговарањето за 
насилна албанизација и федера
лизација на државата. Веројат
но, воден од засега непознатите 
„пријатели однадвор“ (за кои 
испраќаше пораки и до ДПА и 
од каде што бараше помош за 
Зоран Верушевски) не мислеше 
дека ќе влијаат воведувањето 
паралелизам на системот и оби
дот за понижувањето на безбед
носните сили и на институции
те во целост. Со стратегијата на 
потпирање само врз дипломати 
однадвор, Заев остава впечаток 
дека ја предава севкупната суве
реност на државата, претворајќи 
ја во блага форма на протекто
рат каде што главен збор имаат 
странските амбасадори. 

Притоа, во текот на овие 14
ина месеци, останаа нерасчис
тени изворите и нарачателите 
на прислушувањето  главниот 
„адут“ на Зоран Заев. Неговата 
вмешаност во случајот „Пуч“, 
доказите оттаму, писмата кои 

и самиот ги потврдува, само се 
надоврзуваат на оваа негова 
матна стратегија. 

Народот тоа го препознава. Бо
гатата историја на внатрешна 
борба за своја држава вродила 
инстинкт кај Македонецот кој 
не дозволува превид во случај 
некој да се обиде да им ја „пар
чоса“ државата. Искуството со 
„зачувувањето“ на државата, 
симболите, идентитетот, името 
на државата на Македонците од 
СДСМ, пак, не остава простор 
за втора шанса. Особено не по 
ваков очигледен обид.

Народот бара искреност
Тоа, пак, што народот никако не го толери
ра, е ЛАЖЕЊЕТО. Лагата што ја признава 
додека свесно лажел на бина, на виолето
вата заднина на последните избори, дека 
ќе биде премиер. Народот го слушна со 
свои уши дека ги знаел анкетите дека ќе ги 
загуби изборите. Сега ја повторува истата 
лага, најавува дека ќе биде премиер. На 
народот не му треба судска одлука за тоа 
дали Заев земал мито или не кога со свои 
очи виде и слушна лично од него како треба 
да се остави по едно евро „кај бишкарнико“. 
И сето тоа откако на СДСМ му стана јасно 
дека на народот не му треба доказ за вината 
за „Глобал“ откако Заев ја прифати аболи
цијата. Лагите на Заев и на СДСМ кои ги 
надминаа и границите на земјата. 

Ненаучената лекција се плаќа. Во СДСМ ја 
плаќаат предолго. Народот повторно ќе им 
наплати, со верба дека тоа ќе е последен 
пат. Но, ваквите лекции стануваат сè по
тешки и со подалекусежни последици. Зад 
рејтингот на Заев се крие многу потешка 
задача за државата. Изборите ќе дојдат и 
ги покажат веќе познатите и доживеани 
резултати. Раната, пак, која ќе ја остави 
„заевизмот“ во општеството уште долго 
ќе треба да се лекува. Еден од тие лекови 
ќе биде и нов, чист избор на раководство 
на опозицијата. Но не само како чин дека 
„се познало илето“. 

Во опозицијата има сили кои разбираат 
дека на демократијата ѝ е неопходна здрава 
опозиција, со вистински лидер зад чии спо
собности, но пред сè, доблесност и чувство 
за државност, ќе може да ужива и да гради 
доверба кај граѓаните. Лидер кој борбата за 
власт ќе ја разбира како борба на идеи за 
напредување, а не на штета на сопствениот 
народ. И пред сè, лидер кој ќе биде доблесен 
да се извини за сегашните потези, без потоа 
да дозволи да биде влечен за уши. �

КАТАСТрОФАЛЕН ПАд НА рЕЈТИНгОТ ЗА 30 ПрОЦЕНТИ
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Во еден  
добро изоли-
ран стан од 

60 квадратни 
метри сметка-
та за греење 

не би требало 
да биде  

повисока од 
1.000 денари 
за еден месец

Дополнител-
ната термоиз-

олација ќе  
ја намали 

потрошувач-
ката за 25 до  
60 проценти

Градење енергетски ефикасни домови е единствен начин 
да се заштеди до 50 проценти енергија, а тука некаде е и 
заштедата во сметките. Инвестицијата во овој дел многу брзо 
и повеќекратно се враќа, а придонесува и за зголемување на 
комфорот на живеење. Материјалот од која се гради, но и 
добрите прозорци и врати што се поставуваат, се пресудни за 
пониски трошоци за сметки на секое семејство  

ВЛОжУВАњЕТО ВО грАдБА ЗАшТЕдУВА ПАрИ И ЗА грЕЕњЕ И ЗА ЛАдЕњЕ
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инвестиција што ги 
преполовува сметките
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Како да се заштеди во зима? 
Како сметките за греење да 
бидат пониски за да може 

семејниот буџет да ги издржи и 
финансира? Одговорот е еднос
тавен, вложување во енергетски 
ефикасни градби, кои во зима ќе 
можат побрзо да се загреваат и 
подолго време да држат топли
на, а во лето побрзо и полесно 
да се ладат, како и внимавање 
при трошење на енергијата, при 
што се заштедува до 50 процен
ти енергија, а тука некаде е и 
заштедата во сметките. Токму 
затоа граѓаните, но и градеж
ните фирми сѐ повеќе се ориен
тираат кон градење енергетски 
ефикасни домови бидејќи тоа е 
единствен начин да се заштеди. 
Инвестицијата во овој дел многу 
брзо и повеќекратно се враќа, а 
придонесува и за зголемување 
на комфорот на живеење. Ма
теријалот од која се гради, но и 
добрите прозорци и врати што 
се поставуваат се пресудни за 
пониски трошоци за сметки на 
секое семејство понатаму.  
 
� Нормално дека се штеди 
кога ќе се инвестира во нова 

фасада, нови прозорци за 
изолација на домот. Тоа што 
треба граѓаните да го знаат 
и прават е да се потрудат да 
ги направат сите тие мерки 
во домовите, сите тие изола-
ции најдобро што може за да 
заштедат најмалку 50 процен-
ти од својата енергија  вели 
Александар Дуковски, директор 
на Агенцијата за енергетика.

Според него, со секоја класа за 
која се подобрува еден објект, 
за 30 проценти се подобрени 
условите за греење.

� Во еден добро изолиран 
стан од 60 квадратни метри 
сметката за греење не би 
требало да биде повисока од 
1.000 денари за еден месец. 
Во последно време се вграду-
ваат сѐ подобри материјали 
за градење на станбените 
објекти, со оглед на тоа дека 
и самите градежници имаат 
обврска сите градби да ги 
прават енергетски ефикасни 
со класа над Ц. Тие материја-
ли што сега се вградуваат по-
натаму ќе бидат сѐ подобри 

и енергетски поефикасни  
објаснува Дуковски.

Досегашните енергетски пасоши 
доставени до Агенцијата за енер
гетика покажуваат добар одѕив 
на граѓаните и на градежните 
фирми во изработка на новите 
објекти и повеќето се во кате
горија Б или А, што е одлична 
енергетска ефикасност. 

� Со ваквиот тренд нашите 
градби се речиси на исто ниво 
како европските за изолиран 
животен и работен простор. И 
граѓаните сѐ повеќе и повеќе се 
информираат и кај градежни-
ците и кај нас и кај енергетски-
те контролори што треба да 
ги ангажираат за да им дадат 
совети за подобра изолација 
на домот така што имаме сѐ 
повеќе повратни информации 
од граѓаните дека се свесни 
за енергетска ефикасност, а 
воедно и како да ја подобрат 
комфорноста на животот во 
стан  објаснува Дуковски.   

Според градежниците, на про
дажбата на становите влијаат 
повеќе фактори, меѓу кои и енер
гетската ефикасност. 

� Клучна улога имаат атрак-
тивноста на локацијата, ква-
литетот на становите, нив-
ната асеизмичка стабилност, 
што само ние ја докажуваме 
со вештачки земјотрес, енер-
гетската ефикасност, за што 
имаме сертификати од висо-
ката А-класа, како гаранција за 
долгорочно намалени трошо-
ци за енергија за греење и за 
ладење, како и функционал-
носта на домовите, уредената 
и облагородена околина, на 
што многу внимаваме. Оче-
куваме на пазарот на недви-
жен имот и натаму да расте 
продажбата на становите и 
на деловни простории затоа 
што граѓаните знаат дека 
вложувањето во купување 
квалитетен недвижен имот е 
најсигурна инвестиција и нај-
цврста валута во секое време, 
со трајна вредност за повеќе 
генерации – вели проф. др 
Ванчо Чифлиганец, генерален  
директор на градежната компа
нија „Адора инженеринг“. 

Во пресрет на зимата и на греј
ната сезона, еве и неколку со
вети како, освен со енергетски 
ефикасни градби, да заштеди
те на сметката за струја и до 
2.000 денари. 

� Греењето најмногу тежи на 
паричникот. Еден од најефи
касните начини да се одр
жи саканата температура е 
добрата изолација. Тоа, мо
жеби, е скапа инвестиција, 
но сигурно ќе се исплати во 
иднина. Дополнителната 
термоизолација ќе ја нама
ли потрошувачката за 25 до 
60 проценти. Исто така, ако 
се греете на струја, изберете 
грејно тело со термостат.

� За да заштедите топла вода, 
наместете го термостатот 
на болјерот на температура 
меѓу 50 и 60 Целзиусови сте
пени. Место да се капете во 
полна када, туширајте се, би
дејќи на тој начин се намалу
ва потрошувачката на вода и 

на струја. Одвременавреме, 
исчистете го болјерот од би
гор бидејќи тој ја зголемува 
потрошувачката.

� Машината за перење, обич
но, троши еден до два кило
ватчаса, а обично работи 
три часа. Ако ја вклучувате 
секој втор ден, месечно ќе 
потрошите од 45 до 90 ки
ловатчасови. За да заште
дите струја во процесот на 
перење алишта, вклучувајте 
ја машината по 22 часот.

� Термостатот на фрижидерот 
наместете го на три или на 
пет степени. Избегнувајте 
да ставате топли тенџериња 
во близина  и редовно чис
тете го и отстранувајте го 
ви шокот мраз.

� Една рингла на шпоретот 
троши 1,5 до 1,8 киловатча
сови за еден час работа, а 
греачот во рерната – од два 
до четири киловатчаса. Са
дот во кој готвите гледајте 
да биде иста големина како 
ринглата и настојувајте да го 
поклопувате додека готви
те. Ако ја користите рерната, 
термостатот мора да биде на 
максимум, но избегнувајте 
често да ја отворате вратата, 
бидејќи при секое отворање 
ја намалувате температурата 
за околу 15 степени.

� Мијте ги садовите кога 
машината ќе се наполни, 
избегнувајте ги циклусите 
со висока температура (90 
степени) и вклучувајте ја по 
22 часот, кога е евтина струја.

� Исклучувајте ги светилките 
кога излегувате од соба и не 
трошете електрична енер
гија залудно.

� Практикувајте да ги ис
клучувате електричните 
уреди од штекер секогаш 
кога ќе завршите со упо
треба. Кога не го користи
те компјутерот, на пример, 
ставете го во мод на миру
вање бидејќи, во спротив
но, годишно троши и до 
1.100 киловатчасови. �



Во студените 
месеци, кога 
изворот на 
витамини 

и на свежо 
овошје е 

поограничен, 
јапонското 

јаболко доаѓа 
како вистин-

ски бонус

| земJоделСТВомалИ бИзнИс советИ 

Низ земјава постојат повеќе го
леми и мали производители на 
рани јагоди во пластеници. Го

лемите производители своето произ
водство го наменуваат за странските 
пазари. Малите производители, кои 
имаат до 0,2 ха површини под плас
теници, можат своите производи да 
ги пласираат на локалните пазари 
во период кога нема други овошја по 
профитабилна цена што значително 
го освежуваат земјоделскиот буџет 
во период кога нема други приходи.

За производство на рани јагоди не 
се потребни дополнителни вешти
ни, освен познавање на земјоделски 
технологии и мала инвестиција во 
пластеници, средства за заштита и 
наводнување. Постојат најразлични 
сорти јагоди, но сортите што најрано 

даваат плодови нудат конкурентна 
предност.

Јагодите имаат краток животен век, 
но предност е тоа што можат да се 
размножуваат преку делење, со тоа 
што поголемите садници се замену
ваат со израстоци.

За разлика од интензивното производ
ство на јагоди, производството на рани 
јагоди е наменето за локалните пазари, 
поради едноставноста при транспорт, 
малата конкуренција и недостигот од 
друго овошје во сезоната на берба.
Почетокот на април и мај и јуни се ме
сеци во кои се сретнуваат поголемите 
верски и државни празници и се добра 
можност за продажба на јагодите во 
овој период. Цената најчесто зависи од 
цената на берзите, но и од локалните 

услови, односно присуството на друго 
овошје и од конкуренцијата. Наесен 
поради големата конкуренција од дру
гото овошје се препорачува преработка 
на добиените производи и нивна про
дажба во вид на џемови и мармалади.

Генерално, јагодата успева секаде, но 
за најдобри приноси се препорачува 
садење во растресита почва богата со 
хумус или делумно песоклива почва. 
Бараат плодна почва каде што се од
гледуваат со киселост pH 5,5 – 6,5 и 
повеќе од 10 мг пристапен фосфор. Се 
препорачува плодоред и промена на 
просторот со цел намалување на поја
вите од заразни болести и штетници.
За производство е потребно поди
гање пластеници (арматура и најлон) 
и најлон за покривање на корењата 
(црн, стабилизиран). �
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рано стасуваат,  
носат голема 
добивка

ОдгЛЕдУВАњЕ рАНИ ЈАгОдИ

За разлика од интензивното производство 
на јагоди, производството на рани јагоди 
е наменето за локалните пазари, поради 
едноставноста при транспорт, малата 
конкуренција и недостигот од друго овошје во 
сезоната на берба. Производството на рани 
јагоди во април и во мај претставува добар 
потенцијал за заработка и за дополнување на 
буџетот на едно земјоделско семејство

Пишува | Александрија Стевковска  



Ана ли зи рај ќи ги по ли тич ки
те збид ну ва ња еко ном ски от 
ана ли ти чар Ки ре На у мов во 
сво ја та ко лум на за „Днев ник“, 
под нас лов „Ем пре ми е ри ем 
ху ма ни сти“ ве ли де ка во оп
што не му е јас но ин си сти ра
ње то на бр зи пред вре ме ни...

А не му би ло прв пат, а ни пос
ле ден... Аси стен тот на еко
ном ски фа кул тет и во 2012 
го ди на си имал сво ја прог
но за... Од тие ут на ти те, ка ко 
ут на ти те ан ке ти за реј тин гот 
на не го ви от ли дер спро ве де
ни од вуј ко то на Ки ре... Це
лос на утка. По ми на таа 2012 
го ди на, од еко ном ски от ко
лапс ни „е“... Иста прог но за и 
во 2014 го ди на...

И да се вра ти ме на Чи ли ма
нов.... 

� Ок, јас, ге не рал но, се на де
вав де ка ка та стро фи ча ри те 
од СДСМ ка ко Ки ре На у мов 
ова го сфа ќа ат и ди га ат па
ни ка за да до би јат по ли тич
ки по е ни. На крај па мет де ка 

БРан ко  
Ге Ро СкИ

ЗоРан  
ЗаеВ

Ги гледам емигрантине 
во Гевгелија како си ги 
шијат устите со игла и 
со конец, во знак на про
тест. Се обидувам да се 

сетам, дали некогаш некое Македонче, во знак на 
протест, сторило ваков гест? Никогаш. А и нема 
потреба. Повеќето од нас се дојдени на овој свет 
со вродена малформација, со природно зашиени 
усти, а и такви ќе се заминеме на оној свет. Другите, 
похрабрите Македонци, пак, се толку умни и да
лекувиди, што едноставно не можат да го вденат 
конецот во иглата за да си ги исфирцаат муцињата.

За момент јавноста помисли дека геро ќе биде 
првиот „храбар Македонец“ што ќе го направи 
овој гест. Како што се чини себеси не се вброју-
ва во групата „умни и далекувиди“.

Граѓаните не веруваат 
веќе на виртуелните 
инвестиции и на вирту
елните работни места со 
кои и сега, на крајот на 

мандатот, Никола Груевски секојдневно се расфрла. 

рече Заев во разговор со виртуелен новинар за 
измислен портал, но што ги исполнува „профе-
сионалните стандарди“ на СдСМ. Кутриот лидер 
на опозицијата, сега се надева дека во април 
барем ќе извојува виртуелна победа. 

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
нИкола 
ПоПоСкИ

ЕУ е со вас и е подготве
на да продолжи со под
дршката преку хума
нитарна и техничка 
помош, преку агенци
ите на Унијата. Подготвени сме да обезбедиме 
многу повеќе откако ќе имаме процена за вашите 
потреби. Ќе зборувам со земјитечленки на ЕУ за 
тоа што може да се направи повеќе во оваа смис
ла за да се осигуриме дека нашата поддршка за 
вашата земја и за регионот ќе биде на исто ниво 
како и предизвиците со кои се соочувате.

Со други зборови, нема да добиете ниту едно 
евро додека не ве наполниме со бегалци, кои 
не ги сака ЕУ.

доналд  
туСк

Македонија не може 
да ги отвори вратите 
за престој на тие што 
не можат да бидат зг
рижени во ЕУ, пред сè заради тоа што не доаѓаат 
да престојуваат во Македонија, туку имаат опре
делена цел, да стасаат до некоја земјачленка на 
ЕУ, а второ, што е уште позначајно, во Македонија 
доаѓаат од земјачленка на ЕУ.

Македонските власти имаат одговорност да 
го заштитат македонскиот народ од сите опас-
ности што ги носи бегалската криза и да одо-
леат на притисоците на Брисел, кој сака да нѐ 
претвори во бегалски камп. 

кочо  
СтојчеСкИ

ВМРО–ДПМНЕ има рок 
од 30 дена да ја урне 
дивоизградената тераса 
на партиското седиште, 
во спротивно Општина 

Центар ќе побара асистенција од полицијата за 
уривање на објектот.

деструктивната политика на СдСМ на дело. Не им 
треба многу власт за да ги покажат на дело зака-
ните за одмазда и за уривање на сѐ што изградила 
оваа власт.

Србија нема да прифати 
економски емигранти, 
ако Словенија, Унгарија 
и Хрватска не го напра
ват тоа. 

Му треба ли некому дополнително објаснување 
за тоа што ќе се случи ако Македонија ги отвори 
границите за економските емигранти? 

алекСандаР  
ВучИќ

 |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |   |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |  

Ре че И:

�  СДСМ има не ја сен и про мен лив став за пра ша ње то за 
име то. По тоа отво ре но ста, да про ду ци ра при ја те ли, а не 
не при ја те ли.Ту ка мис лам на но ви на ри те и на ме ди у ми те, 
ин те ле кту ал ци те, де лов на та за ед ни ца. Со та кво приб ли
жу ва ње кон на ро дот мо же те да ја де ле ги ти ми ра те вла ста 
и кај на ро дот да се прет ста ви те ка ко пар ти ја што ра бо ти 
за по тре би те на гра ѓа ни те и на нив ни те ин те ре си. Ос но ва 
на се во ова е еко ном ска та по ли ти ка. 

Ре коа И:

� Слу ча јот „Ди ре ктор на Мо би мак“. Ни ко (Ни ко е Ста врос 
Ни ко ла ос Ста ври дис, со ра бот ник на Кон то ми нас и по сред
ник ме ѓу по ли ти ча ри те на СДСМ и ун гар ски те ме на џе ри 
во „Ма ѓар те ле ком“) ни ја ви вче ра де ка за ед нич ки кан
ди дат на пре ми е рот и на пре тсе да те лот за ди ре ктор на 
Мо би мак е Ки ре На у мов (во сог лас ност со на ши от до го вор, 
ди ре кто рот на „Мо би мак“ тре ба да би де Ма ке до нец). За 
вре ме на ин терв ју то во Бу дим пе шта, Ки ре На у мов, пред 
си те лу ѓе со кои се срет на, де мон стри ра ше де ка е крај но 
не со од ве тен за оваа функ ци ја. Спо ред на ши те из во ри на 
ин фор ма ции во Скоп је, На у мов е чо век на пре тсе да те лот 
(Цр вен ков ски) и пре тсе да те лот ло би ра пре ку Гр ци те тој 
да би де из бран. Ни ко и не го ви те ко ле ги сме та ат де ка сè 
по втор но ќе се рас и пе ако не го име ну ва ме На у мов (Ан-
драш Ба лог, ди ре ктор во „Ма ѓар те ле ком“).

Ро де н: 
10.1.1971 го ди на, Скоп је
Образование: 
еко но мист
Про фе си ја: 
по ли ти чар

Има жел ба, не ма сре ќа, 
а, мо же би, и зна е ње... 
Обра зо ва ние има, нес

пор но... Му не до сти га тоа 
дру го то. Са ка ше да би де ли
дер, не му ус пеа... Ни за ка фе 
не го са каа... Ама ус пеа да се 
пик не за да дој де до не што 
по ве ќе од тоа по што го зна
е ја ... Се лу те ше му ја кра де ле 
про гра ма та што ја имал ка ко 
кан ди дат за ли дер, ама по тоа 
се по ко ри... Де нес има не ка
ква функ ци ја... за ме нич ка. И 
од таа по зи ци ја по втор но со 
до бро поз на та та сти хо твор
ба  „Дол гот“, по пу лар но на ре
че на „Из вр ту ва ња на СДСМ“.  
Што би ре кол Чи ли ма нов, ре
дов но пре ку опо зи ци ски те 
ме ди у ми ин фор ми раа ко га 
Ми ни стерс тво то за фи нан
сии ќе се за дол же ше, а не ин
фор ми раа де ка 90 про цен ти 
од но ви от долг се ко ри сти за 
да се отп ла ти стар, до ста сан 
долг. Зај ми ме 40 ми ли о ни 
евра во по не дел ник, уште 
35 ми ли о ни евра во пе ток, 
а вра ќа ме 65 ми ли о ни евра 
след на та не де ла и има ме 
нов не тодолг од 10 ми ли о
ни. Ме ди у ми те на СДСМ ова 
ќе го пре не сеа де ка бо жем 
има ме нов долг од 75 ми ли
о ни евра. Обич но, на крај на 
го ди на та ќе на пра веа пре сек 

на сво и те тек сто ви и ќе из
ле зеа со не нор мал ни број ки 
де ка дол гот ни се зго ле мил 
за, на при мер, 800 ми ли о ни 
евра, па ќе пу штеа не кои од 
нив ни те ана ли ти ча ри да 
прог но зи ра ат де ка ни се за
ка ну ва бан крот и грч ко сце
на рио, и тоа ќе трае до де ка 
не из ле зат ММФ или Свет ска 
бан ка со про це ни де ка Ма ке
до ни ја оста ну ва ед на од нај
ни ско за дол же ни те др жа ви 
во све тот. Оваа шлак ни ца за 
СДСМ, обич но, кра тко ќе ги 
осве сте ше, ќе по че ка ат еден
два ме се ца да се под за бо ра
ви и ќе поч неа по втор но да 
ди га ат па ни ка око лу дол гот.

И еве при каз на та се по вто
ру ва. Се га ре ци ти ра еден од 
нај ре дов ни те прог но зе ри на 
ка та стро фа од ре до ви те на 
СДСМ, но ви от до пол ни те лен 
ал тер на ти вен по мош ник за
ме ник ми ни стер Ки ре На у
мов... „Гугл“ знае мно гу ра
бо ти за Ки ре... осо бе но де ка 
со го ди ни не ус пеш но прог
но зи ра пад, ко лапс, бан крот 
на ма ке дон ска та еко но ми ја... 
Ма фак „Гугл“, аск Ки ре... Што 
знае „Гугл“, а не знае Ки ре?!

А Чи ли ма нов се по за ни ма
ва со тоа што го знае Ки ре... 
Па та ка Ки ре зна е ше де ка 
ќе има еко ном ски ко лапс во 
2013 го ди на... Ре че:  Ср кај
те по ли ти ка, еко ном ски от 
ко лапс на Гру ев ски до а ѓа по 
из бо ри те во 2013 го ди на... 
Се га за вр шу ва 2015 го ди на... 
Еко ном ски ко лапс – аш!

Ки ре На у мов

ут Нат Прог Но зер

на ви сти на ве ру ва ат во из
вр ту ва ње то што ѝ го про да
ва ат на јав но ста. Но, отка ко 
На у мов ста на дел од Вла да
та (отка ко за гу би од За ев и 
до би од вај ед на че твр ти на 
од гла со ви те при из бо рот за 
ли дер во СДСМ  што зна чи 
де ка на ни во на Ма ке до ни ја 
би бил пар ти ска ве ли чи на на 
ни во на Ли ле ДОМ или Пав ле 
Тра ја нов), гле да ме де ка На
у мов, очиг лед но, се ри оз но 
ве ру ва во по ми ја та што ѝ ја 
сер ви ра ше на јав но ста. Ова 
е, на ви сти на, се ри о зен нов 
мо мент, мо же би по се ри о зен 
и од си ту а ци ја та ко га до пол
ни тел ни от ми ни стер за вна
треш ни ра бо ти се оби де да 
ја рас пу шти по ли ци ја та на 
не го ви от прв ден на ра бо та. 
Изг ле да де ка еки па та од „Ма
ѓар те ле ком“ нај пре циз но го 
про чи та ла На у мов ко га, при 
оби дот Цр вен ков ски да го 
вмет не ка ко не гов чо век во 
ма сов на та кри ми нал на здел
ка со Кон то ми нас, оце ни ла 
де ка две ов ци вр за ни да му 
да деш, ќе ги за гу би... � (р.р.)
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- Пред че ти ри го ди ни ми бе ше 
ди јаг но сти ци ран рак на бе ли те 
дро бо ви. до кто ри те не беа оп-
ти ми сти... Тре ба ше да поч нам да 
се збо гу вам со најб ли ски те... за-
се ко гаш. шест ме се ци. Најм но гу 
ед на го ди на. Не са кав да ја при-
фа там ре ал но ста. Не, јас не ма да 
го на пу штам овој свет са мо 50 
го ди ни отка ко прв пат сум ја ви-
де ла свет ли на та. Са кам да би дам 
ту ка за свад ба та на мо и те де ца. 
Са кам да ја ви дам мо ја та ќер ка 
во бел фу стан. Са кам вну ци... Не 
се пре да вам. Со со пру гот поч нав-
ме да ба ра ме се ка кви ле ков – од 
ба јач ки до со вре ме на ме ди ци на. 
Про чи тав ме за ле кот од ма ри ху-
а на... Не ка ко ни зву че ше прем-
но гу опас но. Тоа е дро га. Но сѐ 
по че сто слу шав ме за не ве ро јат-
но то дејс тво на мас ло то од ка на-
бис. Не ни оста на ни што дру го. 
Пре ку лу ѓе нај дов ме кон такт од 
де вој ка што по сре ду ва за на ба-
вка на та кво мас ло. Ис пра тив ме 
ди јаг но за, че кав ме од го вор од 
стран ска др жа ва. По не кое вре ме 
ни ја ви ја де ка мас ло то при стиг-
на ло. Ну три ци о нист ми на пра ви 
ис хра на што вли јае врз ши ре-
ње то на под мол на та бо лест. го 
ко ри стев мас ло то и се при др-
жу вав на ис хра на та. По шест 
го ди ни сѐ уште го пра вам тоа. 
Ко га по два ме се ца ко ри сте ње 
на мас ло то оти дов на ле кар, тој 
бе ше из не на ден. Ме пра ша да ли 
пи јам не што. Му ка жав за ну три-
ци о ни стот, а за ка на би сот... Ја 
на вед нав гла ва та и ве ро јат но 
на пра вив не кој израз на ли це то 
од кој сфа ти де ка пра вам не што 
„не доз во ле но“. до кто рот са мо 
ре че – што и да пра ви те про дол-
же те да го пра ви те.  Бо ле ста не 
на пре ду ва... ду ри и се на ма лу ва 

– ва ка ед на пе де сет и шес тго диш на 
же на од вна треш но ста ја рас ка жу
ва исто ри ја та на сво ја та бор ба со 
под мол на та бо лест.

Таа е са мо ед на од мно гу те Ма ке
дон ци, кои се оби ду ва ат да го ре шат 
сво јот здрав ствен проб лем со лек 
што не ле гал но се но си во Ма ке до
ни ја. Има и по и на кви при каз ни – го 
ко ри стел мас ло то не кол ку ме се ци, 
ефе ктот бил ни ка ков, бо ле ста не
кон тро ли ра но се ши ре ле. Се пак, не 
е до бар се кој лек од ка на бис. Не кои 
ус пе а ле да стиг нат до ква ли те тен 
лек, кој, на ви сти на, по ма га. Дру
ги, пак, од нез на е ње, не ин фор ми
ра ност би ле жр тви на из ма ма на 
ди ле ри те. Про да ден им е лек што 
во оп што не ја по до брил нив на та 
здрав стве на со стој ба.

има ли до вол но до ка зи  
за ефе ктот?!

Хр ват ска не о дам на, на не кој на чин, 
ја ле га ли зи ра ше упо тре ба та на мас
ло то од ка на бис. Во Ма ке до ни ја поч
на де ба та. Ми ни сте рот за здрав ство, 
Ни ко ла То до ров, пре ку отво ре на 
де ба та ја поч на про це ду ра та за пре
ис пи ту ва ње на по вол но сти те што 
би ги има ле гра ѓа ни те до кол ку ова 
мас ло би де ле га ли зи ра но. На пи си те 
во вес ни ци те или све дош тва та на 
лу ѓе то не се до каз де ка ка на би сот 
ле ку ва рак. Се сме та де ка  до се га 
не ма до каз кој е цврст или до вол
но си лен за ле ка ри те да поч нат да 
го пре пи шу ва ат овој лек. Оста ну ва 
не јас но и кој тип ка на би но и ди се 
ефи кас ни, кои се до зи те на не кои 
ка на би но и ди што мо жат да по мог
нат, а кои се до зи те на ка на би но и ди 
што мо жат да на пра ват по го ле ми 
ште ти. Не кои истра жу ва ња по ка жу
ва ат не ка кви ефе кти на ка на би но
и ди те врз кле тки те на рак, не кои, 
пак, по ка жу ва ат по вре да на клуч ни 
кле тки во крв ни те са до ви. Во не кои 
слу чаи ка на би но и ди те мо жат ду ри 

да пот тик нат и по раст на кан це ро ге ни
те кле тки, но и дру ги мно гу не га тив ни 
ефе кти, во за вис ност од упо тре ба та. 
Се пак, има истра жу ва ња што ве лат 
де ка со ком би на ци ја на хе мо те ра пи ја 
со те ра пи ја со ка на би но и ди мо же да 
се по стиг не до бар ефект.

- Не ма ме до вол но кли нич ки сту дии 
што по ка жу ва ат де ка упо тре ба та на 
ма ри ху а на та го ле ку ва ра кот. Ис-
пи ту ва ња та по ка жа ле де ка таа кај 
бол ни те има ефе кти за на ма лу ва ње 
на бол ка та, но тре ба да се до ка же де-
ка има ан ти ту мо рен ефект. Не смее 
да се за бо ра ви фа ктот де ка упо тре-
ба та на мас ло то од ма ри ху а на во 
ком би на ции со те ра пи и те што им 
ги да ва ме на бол ни те до ве ду ва до 
комп ли ка ции. Ед но е што чи та ме на 
ин тер нет, но дру ги се ре зул та ти те 
во ме ди ци на та – сме та до ктор Ми лан 
Ри стев ски, ди ре ктор на Кли ни ка та за 
он ко ло ги ја и за ра ди о ло ги ја.

До ктор Игор Куз ма нов ски од Кли ни
ка та за не вро ло ги ја ве ли де ка ко ри сте
ње то на ка на би сот вли јае ефе ктив но 
врз на ма лу ва ње на му скул ни те гр че ви 
кај мул тип лекс скле ро за та, ка ко и за 
ре дук ци ја на бол ки. Но, се пак, до да ва 
тој, не ма ва лид ни до ка зи де ка ги ле
ку ва са ми те бо ле сти.

Да ли ле га ли за ци ја та на овој пре па рат 
ќе го пот тик не по ра стот на број ка та 
на за вис ни ци?!  Др Дар ко Кр стев ски 
од цен та рот за за вис ни ци „8 Сеп тем
ври“ сме та  де ка е мно гу зна чај но да 
се на пра ви раз гра ни чу ва ње ме ѓу ко
рис ни ци те на дро га во ре кре а тив на 
цел и тие што ја ко ри стат во ме ди
цин ски це ли.

- до кол ку се ле га ли зи ра мас ло то од 
ка на бис, не ма да има ме до пол ни-
тел ни за вис ни ци од мас ло, би деј ќи 
мла ди те, чи ја што цел е ри ту ал но-

то, про тив за кон ско на ба ву ва ње и 
ко ри сте ње на тре ва та, не ма да го 
пре поз на ат ка ко ал тер на ти ва – ве
ли др Кр стев ски.

ше не кој де ка по стои на чин ка ко да 
ја из ле ку вам мај ка ми, не ма ше да 
ми би де важ но да ли кр шам не кој 
за кон или не. Но, не зна ев  по со чи 
во ед на при го да Ап ел грин.

Во кон вер за ци ја со лу ѓе што ја има ат 
ма ка та со под мол на та бо лест, фор ми
ра но е и здру же ни е то „Ка на бис клуб“, 
кое е еден од ви нов ни ци те што се на
мет на отво ре на та де ба та во др жа ва
та за тоа да ли мас ло то од ма ри ху а на 
тре ба да би де до стап но во зем ја та на 
ле га лен на чин.

- Про у чу ва ње то на по да то ци те ни ка-
ко не тре ба да би де од са мо еден из-
вор, ту ку тре ба да се про чи та ат спро-
тив ста ве ни мис ле ња, да се за чеп ка 
мал ку под ла бо ко и да се дој де до 
не ка ков став за проб ле ма ти ка та за 
ко ја са ка ме да се ин фор ми ра ме. Не-
бро е ни се из во ри те на ин фор ма ции 
за ле ко ви ти те својс тва на ка на би сот 
во трет ма ни те на по ве ќе бо ле сти. 
Не бро е ни се и ин фор ма ци и те де ка 
ка на би сот не ма ни ка кви ле ко ви ти 
својс тва, но до кол ку ве ин те ре си ра 
кој ги пла си ра вто ри ве ин фор ма ции, 
ќе за бе ле жи те де ка тоа се др жав ни 
уста но ви, до кто ри што се сопс тве ни-
ци на кли ни ки „за хро нич ни бол ки” 
и ме ди цин ски ли ца, кои ра бо тат во 
ин те рес на фар ма цев тски те ги ган-
ти – по со чи во ед на при го да Апел грин.

Тој сме та де ка ме ди цин ска та фе ла мо
ра да се за ин те ре си ра за мож но сти те 
што ги ну ди ова мас ло. Здру же ни ја та 
што се за ла га ат за ле га ли за ци ја сме
та ат де ла по ве ќе то од па ци ен ти те во 
зем ја ва поч ну ва ат да го ко ри стат мас
ла та ко га ве ќе ле гал на та ме ди ци на 
не мо же да на пра ви ни што, ко га ќе ги 
пра тат до ма. Спо ред нив, ду ри и то гаш 
има ефект, го лем број од па ци ен ти те 
пре жи ву ва ат.

- Мно гу лу ѓе во Ма ке до ни ја го ко ри-
стат мас ло то, но не збо ру ва ат јав но. 
Иск лу чок се мал ку ми на што има ат 
хра брост – ве ли Фи лип До стов ски од 
„Зе ле на ал тер на ти ва“.

Тој не се сог ла су ва со до кто ри те што 
твр дат де ка не ма до вол но до ка зи де
ка ка на би сот ле ку ва те шки бо ле сти.

- Сум ви дел лу ѓе што се из ле ку ва ле 
од на пред ни фа зи на кан цер со мас-
ло то од ка на бис. Јас и са ми от имав 
та кво искус тво. Сѐ што ка жа вте пред 
мал ку е не точ но, не мо же те да ги 
спре чи те лу ѓе то да се ин фор ми ра ат 
на ин тер нет – до да ва тој. 

Не кои истра жу ва ња по ка жу ва ат 
не ка кви ефе кти на ка на би но и

ди те врз кле тки те на рак, не кои, 
пак, по ка жу ва ат по вре да на 

клуч ни кле тки во крв ни те са до
ви. Во не кои слу чаи ка на би но и
ди те мо жат ду ри да пот тик нат и 

по раст на кан це ро ге ни те кле тки, 
но и дру ги мно гу не га тив ни ефе

кти, во за вис ност од упо тре ба
та. Се пак, има истра жу ва ња што 
ве лат де ка со ком би на ци ја та на 
хе мо те ра пи ја со те ра пи ја со ка
на би но и ди мо же да се по стиг не 

до бар ефект

мас ло од ка на бис -
ХР ВАТ СКА ГО ЛЕ ГА ЛИ ЗИ РА ШЕ, МА КЕ ДО НИ ЈА ПОЧ НА ДЕ БА ТА

Ле ку ва сѐ, но не и си да
Рик Симп сон е акти вист-по бор ник 
за ле га ли зи ра ње на ме ди цин ска ма-
ри ху а на. Рик се из ле ку вал се бе си од 
ме та ста ти чен рак на ко жа та во 2003 
го ди на и от то гаш го по све тил сво јот 
жи вот на ши ре ње то на ви сти на та за 
мас ло то од ка на бис са ти ва.

Рик тре ти рал па ци ен ти бол ни од 
си те ти по ви за ра зи и бо ле сти, вклу-
чу вај ќи си да, рак, ар три тис, мул тип-
лекс скле ро за, ди ја бе тес, ле у ке ми ја, 
Кро но ва бо лест, де пре си ја, осте о по-
ро за, псо ри ја за, ин сом ни ја, аст ма, 
ми гре ни, ре гу ла ци ја на те жи на та на 
те ло то, хро нич на бол ка и му ти ра ни 
кле тки. По го ле ми от дел од па ци-
ен ти те би ле ус пеш но из ле ку ва ни, 
освен тие што би ле бол ни од си да, 
кои, се ка ко, мас ло то го ко ри сте ле 
за уб ла жу ва ње на бол ки те.

„да“ или „не“

се ба ра хра брост

Тие што се за ла га ат за ле га ли за ци ја 
на ка на би сот во ме ди цин ски це ли 
ве лат де ка со пр ви от че кор не ма да се 
до не се нај до бри от лек во зем ја ва, но, 
се пак, е че кор на пред, кој да ва вер ба 
де ка во дог лед но вре ме бил ка та ќе 
би де ле гал на за упо тре ба во фор ма 
што е нај до бра за чо ве ко во то здрав је.

Еден од по бор ни ци те за ле га ли за ци ја 
на ма ри ху а на та е ма ке дон ски от пе јач 
Џон Или ја Апел грин. Тој за оваа бил ка 
се ин те ре си ра отка ко за гу бил член во 
се мејс тво то по ра ди под мол на та бо
лест. Де нес, ве ли тој, жа ли што во 1995 
го ди на, ко га не го ва та мај ка би ла бол на 
од рак, ин тер нет не бил тол ку до ста
пен и не ма ло до вол но ин фор ма ции.

- И мо ја та мај ка за ми на, кан це рот 
ја сов ла да. Во таа 1995 го ди на ин-
тер не тот бе ше не до стап на ала тка 
за ин фор ма ции. Не мо жев да рас по-
ла гам со соз на ни ја та што ги имам 
де нес, ни ту, пак, за оп ци и те што 
сто јат на рас по ла га ње. да ми ка же-
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В о саботата, францускиот претседател Фран
соа Оланд го потпиша Законот со кој се про
должува вонредната состојба за три месеци и 

ги зголемува веќе големите полициски овластувања 
на владата. Донесен набрзина, законот го избегна 
прелиминарниот уставен преглед. Во меѓувреме, 
владата побара други далекусежни правни и поли
тички промени за подобрување на борбата против 
тероризмот.

Новиот закон ја продолжува вонредната состојба 
од 26 ноември до крајот на февруари 2016 година и 
значително го ревидира Законот од колонијалната 
ера. Францускиот парламент со големо мнозин
ство го изгласа новиот закон. Во петокот, Сенатот 
гласаше со 336 гласа „за“ и нула гласови „против“ 
за донесување на законот, со 12 воздржани. Еден 
ден претходно, Националното собрание гласаше со 
551 гласови „за“ и „шест“ против, со еден воздржан.

Франција притисната да ја зголеми 
моќта на извршната власт во 
ситуација на вонредна состојба

Законот доаѓа веднаш по повикот на владата за по
големи овластувања во ситуации кога ќе биде прог
ласена вонредна состојба, по терористичките напади 
во Париз. Во понеделникот, во драматичен говор на 
една ретка заедничка седница на Парламентот во 
Версај, претседател Оланд повика на продолжување 
на вонредната состојба, ревизија на законот и на 
амандман за да се обезбеди неговиот уставен статус.

1984 година (како одговор на милитантното движење за 
независност во Нова Каледонија, француска територија 
во јужниот Пацифик). За разлика од минатите случаи, 
сегашниот закон не само што ја продолжува вонредната 
состојба, туку и го ревидира Законот за зголемување на 
полициските овластувања на државата.

кои се дополнителните овластувања што 
ги доби француската влада?

Ревидираниот закон предвидува и зголемени овлас
тувања и некои зголемени ограничувања на активно
стите на владата. Новиот закон предвидува неколку 
(иако скромни) промени кои им служат на граѓанските 
слободи:
• Се додава парламентарен надзор. Владата мора да ги 

информира двата дома за дејствата што ќе ги презема 
за време на вонредна состојба, а Собранието може да 
побара дополнителни информации за следење и за 
процена на преземените мерки.

• Контролите врз медиумите се отстранети. Законот 
од 1955 година содржеше одредба со која ѝ се овозмо
жува на Владата да ги преземе „сите мерки за контрола 
врз медиумите и публикациите“, но Парламентот го 
отфрли овој јазик, кога ја препишуваше одредбата за 
полициски претреси.

• Воените трибунали веќе не се овластени. Премиерот 
Валс ги нарече тие одредби „застарени и неупотреб
ливи.“

Сепак, повеќето одредби значително ги зајакнуваат ов
ластувањата на државата во борбата против тероризмот.
• Куќните апсења може да се спроведуваат на уште 

понизок стандард. Според законот од 1955 година, 
Владата може да бара куќни апсења за лица чии ак
тивности се покажат како опасни за безбедноста и за 
јавниот ред. Законот од 2015 година, кој има поширок 
јазик, се чини дека го олабавува тој стандард: владата 
може да наметне куќен притвор сè додека има сериоз
на причина да мисли дека однесувањето на лицето ги 
загрозува безбедноста или јавниот ред.

Министерот за внатрешни работи може да побара од 
лицата во куќен притвор да се пријавуваат во полиција 
и до трипати на ден, да ги предадат своите пасоши и сите 
други форми на идентификација и да ја забрани нивната 
комуникација (директно или индиректно) со одредени оз
начени лица. Министерот може да бара од лицата осудени 
за кривично дело тероризам или кривично дело казниво 
со десет години да бидат под електронски надзор од осум 
години по истекот на неговата или нејзината казна.
• Слободата на здружување е ограничена. Владата 

сега може да растура групи и здруженија на лица кои 
учествуваат во извршување дејства кои претставуваат 
сериозна закана за јавниот ред и мир или кои помага
ат во извршувањето на таквите дејства. Министерот 
за внатрешни работи, Бернар Казнев веќе побара да 
се затворат џамиите каде што се проповеда омраза. 
Една интернетска група за слободата укажува дека 
широкиот јазик на законот што опфаќа „олеснување“ 
на штетни дејства може да измами групи што ја про
мовираат употребата на технологијата за енкрипција, 
достапна не само за криминалци и за терористи, туку 
и за невини цивили.

• Физичките претреси остануваат широки, но сè 
повеќе регулирани. Според законот од 1955 година, 
Владата има широка лиценца за вршење претреси на 
домови без налог и дење и ноќе. Во рамките на новиот 
закон од 2015 година, владата сè уште може да нареди 
такви претреси без налог, но само ако има сериозни 
причини да верува дека местото е често посетувано 
од лице чие однесување ги загрозува безбедноста или 
јавниот ред. Владата не може да врши претрес на места 
ангажирани за остварување на парламентарни обврски 
или на професионалните активности на адвокати, судии 
и новинари. Покрај тоа, за разлика од претходниот закон, 
владата сега мора да го одреди времето и местото на 
претресот. Станарот, или неговиот застапник или двајца 
сведоци, мора да бидат присутни за време на претресот. 
Иако Законот сè уште не бара претходен судски налог, 
тој предвидува некои административни ограничувања.

• Електронските претреси експресно ја прошируваат 
моќта на државата. Законот конкретно дава овласту
вање за електронски претреси, што не ги опфаќаше 
законот од 1955 година. Според новиот закон, Владата 
може да пристапи и да ја копира во целост или делумно 
секоја информација достапна од „почетниот систем“ 
откриен во електронските уреди. На тој начин, ако 
полицијата најде паметен телефон или компјутер, таа 
може да ги пребара сите информации во тие уреди, 
вклучувајќи ги и информациите зачувани во облакот.

• Моќта за контрола на интернетот, исто така, се 
прошири. Министерот за внатрешни работи може да 
преземе „секаква мерка“ за блокирање на вебсајтови 
и социјални мрежи што поттикнуваат или величаат 

кои се новите овластувања  
на Владата во Франција?

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВОНРЕДНАТА СОСТОЈБА

Во рок од 48 часа, премиерот Мануел Валс го пре
зентираше предлогзаконот во Националното 
собрание, предупредувајќи на понатамошен дома
шен тероризмот, како и на хемиски и на биолошки 
напади. Наводно, пратениците имале само два часа 
да ја разгледаат серијата измени на законот; тие 
усвоија 23 од нив пред да го испратат предлогза
конот во Сенатот.

Сенатот усвои идентичен текст, отфрлајќи осум 
од предложените амандмани. Тоа дојде како мало 
изненадување, бидејќи владата имаше голем ин
терес Сенатот да го усвои истиот јазик усвоен 
од страна на Народното Собрание ден пред тоа. 
Секоја промена од страна на Сенатот, колку и да е 
мала, може да го одложи процесот на донесување 
закони и да дозволи да истече рокот на важноста 
на вонредната состојба.

Во поново време, Франција ги продолжи вонред
ните состојби преку забр
зано законодавство 
најмалку двапати во 
2005 година (како 
одговор на немирите 
во Париз и во други 
градови) и во 

Законот доаѓа веднаш по повикот 
на владата за поголеми овластувања 
во ситуации кога ќе биде прогласена 
вонредна состојба, по терористич
ките напади во Париз. Во понедел
никот, во драматичен говор на една 
ретка заедничка седница на пар
ламентот во Версај, претседателот 
Оланд повика на продолжување на 
вонредната состојба, ревизија на за
конот и на амандман за да се обезбе
ди неговиот уставен статус

Свет
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терористички напади веднаш 
и без судска контрола. Според 
многу критикуваниот Антите
рористички закон од 2014 го
дина, министерот за внатрешни 
работи веќе можеше да блокира 
вебстраници без судски налог, но 
мораше прво да бара од сопстве
никот на вебстраницата сам да го 
ограничи пристапот. Само по 24 
часа Владата можеше да бара од 
интернетските провајдери да им 
забранат пристап. Новиот Закон 
за вонредна состојба оди пода
леку: министерот за внатрешни 
работи може да дејствува веднаш.

• Казните се зголемени. Прекр
шувањето на куќните апсења 
сега резултира со казна до три 
години затвор и парична казна 
од 45.000 евра. Прекршувањето 
на сообраќајни забрани или на 
безбедносни зони, чија дозвола 
новиот закон не ја оспорува, сега 
резултира со шест месеци затвор 
и со парична казна од 7.500 евра.

• Корективните мерки се уки-
нати. Новиот закон ја укинува 
одредбата што им дозволува на 
граѓаните да побараат отстра
нување на итни мерки кои се 
применуваат на нив, како и да ги 
предизвикаат таквите мерки како 
злоупотреба на власта.

Имено, Парламентот го отфрли 
амандманот кој би ја ограничил 
вонредната состојба на еден ме
сец, наместо на три месеци, како и 
амандманот кој би им овозможил на 
60 пратеници или на 60 сенатори да 
го изнесат законот пред Уставниот 
совет 30 дена по неговото стапу
вање на сила.

Наводно, уставниот научник Дидие 
Маус рекол дека уставната реви
зија е „неопходна“, бидејќи законот е 
очигледно прекршување на граѓан
ските слободи.

Всушност, законот се донесе преку 
законодавниот дом без таков при
оритетен преглед. Уставниот совет 
можат да ги разгледува законите по 
гласањето во парламентот, но пред 
претседателот да ги потпише во за
кон. Претседателите на Национал
ното собрание, на Сенатот и на ре
публиката, сите може да го изнесат 
законот пред Уставниот совет, како 
и гласовите на 60 пратеници или 
60 сенатори. Со оглед на огромната 
поддршка за предлогзаконот, тоа 
никогаш не се случи.

Говорејќи пред Сенатот, премиерот 
Мануел Валс изјави дека е скептичен 
за изнесување на законот пред Устав
ниот совет, бидејќи секогаш постои 
ризик дека стотици веќе извршени 
претреси и куќни апсења ќе бидат по
ништени. Еден пратеник се согласи, 
истакнувајќи дека искоренувањето 
на тероризмот нема да се случи со 
помош на пинцета.

Претседателот оланд сака 
да преземе дополнителни 
мерки за борба против 
тероризмот

Францускиот весник „Ле монд“ детал
но испитува серија владини полити
ки и правни реформи. Претседателот 
Оланд сака да го одземе француското 
државјанство од граѓаните со двој
но државјанство, дури и тие што се 
родени во Франција, обвинети за 
тероризам. Други предлози вклучу
ваат криминализирачки посети на 
вебстраниците на џихадистите, за
творање на радикални џамии, созда
вање на Национална гарда, спречу
вање влез на мигрантите во Франција 
и создавање на Истражна комисија за 
нападите во Париз.

Франција веќе планира да ги зголе
ми своите ресурси за соочување со 
тероризмот, додавајќи 5.000 поли
цајци, 2.500 судски службеници и 
1.000 царински службеници, а има 
воспоставено и гранични контроли 
на 132 контролни пунктови.

На вонредниот состанок на мини
стрите на ЕУ во Брисел во петокот, 
францускиот министер за внатрешни 
работи, Бернар Казнев, ја повика ЕУ 
да наметне систематски контроли 
на надворешните граници на Шен
гензоната. Франција, исто така, сака 
ЕУ да усвои мерки за регистрирање 
на имињата на патниците за да се 
следат движењата на осомничените 
терористи  во Европа.

Што се случи за време 
на сегашната вонредна 
состојба?

Највидливо, владата ги забрани јав
ните демонстрации во Париз и го от
кажа годишниот фестивал во Лион. 
Владата, исто така забрани протести 
за време на претстојната Kонферен
ција за климатски промени (КОП21) 
во Париз.

Државата распореди преку 10.000 
војници за спроведување патроли, 
во прилог на 100.000 полицајци и 
жандармери што веќе ја обезбедуваат 
сигурноста во Франција.

Владата воведе полициски час, вклу
чително и во градот ШампсПлаи
зантс а Сенс, на околу 124 километри 
југоисточно од Париз, каде што луѓе
то мора да останат дома од 10 часот 
навечер до 6 часот наутро. 

Свет

Из вор: „Лофеар“
Пре вод: Ана Цве та но ска
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Ша ре на та џа ми ја е  
би сер на ис лам ска та 
ар хи те кту ра
Фа са да та ли чи на умет нич ко плат но, рас тег на то сре де 
град ска та вр ву ли ца. Фор ми и бои, кои ја откри ва ат  
игра та на сли кар ска та че тка во тур скоос ман ли ски стил

Пишува | Не ве на По пов ска

ВО ТЕ ТО ВО СЕ НА О ЃА НАЈЗ НА ЧАЈ НА ТА џА МИ ЈА СПО рЕд  
ВНА ТрЕш НИ ТЕ И НАд ВО рЕш НИ ТЕ СЛИ КАр СКИ дЕ КО рА ЦИИ

На дес ни от брег на ре ка та 
Пе на во Те то во е по диг
на та џа ми ја, ко ја е зна

чај на по сво и те вна треш ни и 
над во реш ни сли кар ски де ко
ра ции. Не ма не кој што не чул 
за Ша ре на џа ми ја. Осо бе но е 
жи во пис на јуж на та стра на, 
ко ја се гле да од глав ни от пат 
што во ди кон Го сти вар. Во со
ста вот на овој комп лекс  се на
о ѓа и ста ри от амам, кој де нес 
е умет нич ка га ле ри ја, и ко на
ци те, кои прет ста ву ва ат ин те
рес на ур ба ни стич ка це ли на. Со 
кон зер ва тор скоре ста вра тор
ски те ра бо ти на сли ка ри те во 
џа ми ја та и над вор од неј зи на та 
фа са да, по вра те ни се не ко гаш
ни от изг лед и уба ви на.

�  ша ре на та џа ми ја е еден 
од нај прет ста ви тел ни те 

спо ме ни ци на ар хи те кту ра-
та и на сли карс тво то од ос-
ман ли ски от пер и од во Ма-
ке до ни ја. Овој им по зан тен 
об јект по тек ну ва од 15 век 
и не го ва та мо ну мен тал ност 
најм но гу се пре поз на ва во 
вна треш на та и во над во реш-
на та де ко ра ци ја, ко ја е израз 
на врв ни те до стре ли на мај-
сто ри те од де бар  ве ли ми ни
стер ка та за кул ту ра Ели за бе та 
Кан че скаМи лев ска.

Аме ри кан ски от фонд за кул
тур на за шти та, про гра ма фи
нан си ра на од Стејт де парт мен
тот на САД, обез бе ди средс тва 

за об но ву ва ње на Ша ре на та 
џа ми ја во Те то во. Џа ми ја та е 
поз на та и ка ко Па ши на џа ми
ја, из гра де на во 1495 го ди на, а 
би ла до гра де на и про ши ре на  
во 1833 го ди на од стра на на 
Аб ду ра манпа ша и од не го ви от 
син Ре џеппа ша, кои би ле за
штит ни ци и го ле ми љу би те ли 
на Те то во. Ша ре на та џа ми ја е 
на ре че на Ала џа џа ми ја, што 
во пре вод зна чи ша рен па мук, 
бас ма... Со пре у ба ви уни кат ни 
нас ли ка ни ор на мен ти и упо
тре бе ни те сли кар ски тех ни ки, 
овој об јект прет ста ву ва еден 
од нај пре поз нат ли ви те бе ле зи 
на Ма ке до ни ја, но и еден од 
би се ри те на ис лам ска та ар хи
те кту ра во оп што.

Ги по се тив ме Те то во и Ша ре
на та џа ми ја, а пред нас се рас
пос ла инс пи ра тив на гле тка. 
Фа са да што ли чи на умет нич
ко плат но, рас тег на то сре де 
град ска та вр ву ли ца. Фор ми и 
бои што ја откри ва ат игра та 
на сли кар ска та че тка во тур
скоос ман ли ски стил.
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Мно гу број ни-
те жи во пис но 

нас ли ка ни 
ор на мен ти, 

сли ко ви то ста 
и упо тре бе ни-
те сли кар ски 

тех ни ки, 
прет ста ву ва ат 
ра ри тет и из-
во нред но де-
ло ме ѓу слич-

ни те ис лам ски 
ре ли ги ски 

об је кти, кои 
ја вклу чу ва ат 

оваа џа ми ја во 
ан то ло ги и те 

на ис лам ска та 
ар хи те кту ра

ми ја та е оп ко ле на со ни зок му
ра лен ѕид со ква драт ни пер фо
ра ции, обра бе ни со пре крас но 
ди зај ни ра ни мре жи на пра ве ни 
од др во.

� де ко ра тив ни те ѕид ни пеј-
за жи со ге о ме три ски мо ти ви 
и со мо ти ви на раз но вид ни 
рас те ни ја има ат го ле ма умет-
нич ка вред ност ка ко во од нос 
на ком по зи ци ја та, та ка и во 

од нос на сти лот што е упо-
тре бен. Тес но се по вр за ни со 
сли карс тво то на за пад ни от 
ба рок и мно гу от ста пу ва ат од 
тур ско-ис лам ски те мо ти ви на 
не гу ва ње то на ми ни ја ту ра та, 
од нос но има ат по го лем фор-
мат. Овој нов вид ѕид но сли-
карс тво не оста на ло са мо на 
ша ре на та џа ми ја, ту ку ма сов-
но се упо тре бу ва ло во те ќе-
то Ара ба ти-ба ба, ко на кот на 
џа фер-ефен ди и дру ги, ве лат 
исто ри ча ри те на умет но ста.

Ин те ре сен е и мо мен тот со 
из бо рот на бо и те што, спо ред 
исто ри ча ри те, со од вет ству ва со 
по ли тич ки от мо мент во Ос ман
ли ско то Царс тво, во кое па ши
те до би ле по го лем про стор за 
изра зу ва ње во гра ди телс тво то.

Во при ме рот на Ша ре на та џа
ми ја при изра бо тка та на ара бе
ски те се поч на ло со си на бо ја, 
ко ја е ка ра кте ри стич на за џа
ми и те во Ана до ли ја, но ци но
бе рот бил мно гу скап и мо жел 
да се нај де са мо во Гр ци ја, по ра
ди што отс ли ку ва ње то про дол
жи ло со бо и те што мо же ле да 
се нај дат на ова по драч је ка ко 
окер, зе ле на, цр на, ка фе на...итн.

Од ли ков ни те прет ста ви, пак, 
осо бе но вни ма ние прив ле ку
ва  пеј за жот со прет ста ва на 
Ме ка, што е ре док, а мо же би 
и единс твен при мер на прет
ста ву ва ње на ова све ти ли ште 
на Бал ка нот.

Во дво рот е по кри е но то тур бе 
на две те се стри. Вра бо те ни

те во На ци о нал на та уста но ва 
Му зеј на Те то во ни рас ка жаа 
де ка за по кри е но то тур бе, ед
на од мно гу број ни те ле ген ди 
за Ша ре на џа ми ја ве ли де ка 
при град ба та на ку по ла та на 
тур бе то таа пад на ла и за тоа 
то гаш ни те уче ни лу ѓе и вер
ни ци ре ши ле да го ос тва рат 
ама не тот што две те се стри го 
оста ви ле на сво јот та тко да 
им из гра ди џа ми ја, од нос но 
да има ат ка па над гла ва и на 
тој на чин да би дат по кри е ни.

� Тур бе то за ед но со чеш ма та 
во дво рот и ми на ре то се од 
пр ви от пер и од, што се гле да 
по на чи нот на град ба та и по 
гра деж ни от ма те ри јал што 
бил ко ри стен. Ѕи да на та ку по-
ла на тур бе то е на т.н. тром пи 
- осу ма гол на кон струк ци ја. 
Тур бе то е ѕи да но во ви зан-
ти ски стил, со дел ка ни ка ме-
ни бло ко ви, пли тко рел јеф на 
де ко ра ци ја во за ши лен лак, 
што ука жу ва на ра ни от пер-
и од на из град ба на об је ктот 
 ве лат от та му.

Во комп ле ксот на џа ми ја та 
спа ѓа и чеш ма та, ко ја е ед на 
од нај им по зант ни те чеш ми 
во Ма ке до ни ја. Из гра де на е 
од дел кан би гор со уба ви пре
циз ни спој ни ци во фор ма на 
ма си вен ква дар со мер мер ни 
ко ри та од три стра ни со по 
три од вод ни це вки. Си те че
ти ри стра ни се рам но прав но 
тре ти ра ни, та ка што оста ну ва 
впе ча то кот де ка ста ну ва збор 
за до сто инс тве на и цвр ста ар
хи те ктон ска ком по зи ци ја. �

Ка ко за ве шта тел се спо ме ну
ва ат две те се стри Хур ши да и 
Мен су ри, по гре ба ни во ос мо
стра но то тур бе во дво рот на 
џа ми ја та. Во 16 и во 17 век е 
ре кон стру и ра на од те мел, по 
огром ни от по жар што го за
фа тил гра дот. Во 19 век ја на
ре ку ва ат Па ши на џа ми ја, по 
неј зи ни от ре но ва тор. 

� џа ми ја та е ед но про стор на 
ква драт на град ба во бaро кен 
и не ок ла си чен ос ман ли ски 
стил. Тоа што ја пра ви ан то-
ло ги ско де ло се сли кар ски те 
де ко ра ции со фло ри стич ки и 
ге о ме три ски мо ти ви, кои го 
по кри ва ат се кое пар че ѕид 

од неј зи на та вна треш ност и 
над во реш ност  рас ка жу ва ат 
упа те ни те.

Ор на мен ти те се нај им пре сив
ни от дел на се гаш ни от об јект.
Тие се де ло на искус ни мај сто
ри, кои од Де бар ги со би рал 
Аб ду рах манпа ша. Освен што 
ја нас ли ка ле џа ми ја та и од на
тре и од над вор, исто вре ме но 
го де ко ри ра ле и дер ви шко то 

Ара ба ти ба ба те ќе и не кои 
при ват ни ку ќи на бе гот. 

Мно гу број ни те жи во пис но 
нас ли ка ни ор на мен ти, сли ко
ви то ста и упо тре бе ни те сли
кар ски тех ни ки, прет ста ву ва ат 
ра ри тет и из во нред но де ло ме
ѓу слич ни те ис лам ски ре ли ги
ски об је кти, кои ја вклу чу ва ат 
оваа џа ми ја во ан то ло ги и те на 
ис лам ска та ар хи те кту ра. Џа
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здраВJе

на главата, фоликули што се отпор
ни на дејството на дихидростосте
ронот, кој е главниот причинител за 
опаѓање на косата. На тој начин, кога 
ќе се земат фоликули што се отпорни 
на опаѓањето на косата и кога ќе се 
пренесат во зоните на проретчување, 
тие ќе опстанат и ќе живеат до крајот 
на животот.

 Кој дел од скалпот има улога на 
донаторски регион за трансплан-
тација? 
АПАЈдИН: Како донаторски регион 
се користи задниот дел од главата, 
меѓу ушите, кој сите сме забележа
ле дека е најгуст и дека останува со 
иста густина во текот на животот. 
Токму затоа овој дел се користи за 
екстракција, за земање на фоликулите 
и нивно пренесување во деловите на 
проретчената коса.

 Кој е кандидат за трансплантација 
на коса? 
АПАЈдИН: Донаторскиот регион е 
многу важен за да се одреди кој е 
добар кандидат за трансплантација 
на коса и, секако, очекувањата на 
пациентот. Тој што има добар дона
торски регион, секако, има добра ос
нова од каде што може да се земат 
графтовите за да се направи успешна 
трансплантација. И кога очекувањата 
на пациентот се реални, тогаш може 
да има многу добра соработка. Ние 
имаме 20годишно искуство во транс
плантацијата на коса, така што имаме 
100отстотна успешност во решавање 
на проблемот со губењето на косата. 
Кога очекувањата на пациентот и ис
куствата на докторот ќе се спојат, се 
добиваат успешни и задоволителни 
резултати.

 дали имате пациенти од Македо-
нија?
АПАЈдИН: Да, секако, сме оперира
ле пациенти од Македонија. Имавме 
неколку што контактираа со нас за 
консултација, а потоа дојдоа и на опе
рација. Ние како клиника работиме 
со пациенти од целиот свет и имаме 
искуство со пациенти отсекаде.

 Како оди рехабилитацијата по 
трансплантацијата на коса? 
АПАЈдИН: Рехабилитацијата е рела
тивно брза. Уште во првите некол

ку денови по трансплантацијата 
пациентот може да се врати на 
нормалниот ритам на живот. По
стојат само промени на кожата на 
главата, кои се вид црвени точки 
и красти како резултат на регене
рацијата на кожата. По седум до 
десет дена тие лушпи комплетно 
исчезнуваат и изгледот на кожата 
е целосно нормален.

 Кога израснува косата по пре-
садувањето?
АПАЈдИН: Резултатите од транс
плантацијата не се веднаш видли
ви. Постои период од три месеци 
по трансплантацијата, кој уште се 
нарекува и период на стагнација, 
затоа што растењето на косата 
почнува дури по третиот месец. Од 
третиот месец, па натаму, косата 
расте континуирано и се подобру
ва растењето. По една година се 
постигнуваат оптимални резулта
ти. Ние ги следиме резултатите во 
текот на растењето на косата и им 
даваме насоки на пациентите што 
може да очекуваат понатаму.

 дали по трансплантација се доби-
ва природен изглед на косата? Како 
може да бидеме сигурни дека ќе 
добиеме природен изглед?
АПАЈдИН: Сите пациенти очекуваат 
да добијат природен изглед на косата. 
Освен природниот изглед, и густината 
на косата е еден од важните параме
три за да се постигнат добри резул
тати. За да се добие природен изглед 
на косата потребно е да се почитува
ат одредени правила и принципи во 
однос на начинот на екстракција на 
графтовите, на начинот на земање 
на графтовите, начинот на нивно 
поставување. Повторно улога има 
вештината на хирургот за да се по
стигне таа естетска линија. Ние може 
да гарантираме за естетската линија, 
за природниот изглед што сакаме да 
го постигнеме затоа што зависи од 
нас и од нашата техника на работа. А 
густината на косата е секогаш опти
мална, во согласност со состојбата на 
пациентот. Најчесто пластичните хи
рурзи и дерматолози може да прават 
трансплантација на коса. 

ИН ТЕРВ ЈУ | ИЛКЕр АПАЈдИН, ХИРУРГ ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА ВО „ЊУЕЈЏ КЛИНИКА“

Трансплантациjата на коса

Т рансплантација на косата е сон на секој современ маж што 
ја загубил косата поради одредени причини. Токму на 
тема трансплантација на коса разговараме со др Илкер 

Апајдин, хирург за пластична и за реконструктивна хирургија 
во клиниката „Њуејџ“ и во клиниката „101“ од Турција.

Тој објаснува дека трансплантацијата на коса дава трајни ре
зултати инаку не би имала смисла да се прави. Како донаторски 
регион се користи задниот дел од главата, меѓу ушите, кој сите 
сме забележале дека е најгуст и дека останува со иста густина 
во текот на животот. Токму затоа овој регион се користи за 
екстракција, за земање на фоликулите и за нивно пренесу
вање во деловите на проретчената коса, вели др Апајдин во 
интервју за „Република“.

се земаат фоликули од задниот дел на главата, фоликули 
што се отпорни на дејството на дихидростостеронот, 

кој е главниот причинител за опаѓање на косата. на 
тој начин, кога ќе се земат фоликули што се отпорни 

на опаѓањето на косата и кога ќе се пренесат 
во зоните на проретчување, тие ќе опстанат и ќе 

живеат до крајот на животот, објаснува д-р Апајдин

дава траjни резултати

 што претставува трансплантацијата на коса?
АПАЈдИН: Трансплантацијата на коса, всушност, 
претставува преместување на графтови или на фо
ликули од еден дел на кожата на главата на друг дел, 
каде што е потребно. Обично, графтовите се земаат 
од задниот дел на главата, кој е донаторски регион, 
и потоа се пренесуваат во предниот дел каде што 
постои проретчување на косата.

 Кои се критериумите за успешна транспланта-
ција на коса? 
АПАЈдИН: Потребно е да се исполнат неколку кри
териуми за да имаме успешна трансплантација. 
Најзначајни се медицинското знаење, уметничките 
вештини на хирургот, како и искуството. Со искусни 

хирурзи што имаат чувство да ја направат 
естетска линијата на косата и со добро 

знаење може да се постигнат 
одлични резултати.

 дали трансплантацијата на 
коса дава трајни резултати?

АПАЈдИН: Трансплантацијата на 
коса дава трајни резултати, инаку 

не би имало смисла да се прави. 
Се земаат фоликули од задниот дел 

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

Фото | Але ксан дар Ива нов ски
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лиската власт да го поткупи војвода
та со цел да се откаже од револуцио
нерната дејност, а грчкиот конзул 
во Солун Ламброс Коромислас дури 
се обидел да го привлече да работи 
за грчката пропаганда. Токму таква 
била целта и на оваа преписка, од
носно обидот на грчката пропаганда 
да ги привлече војводите на МРО од 
овој дел на Македонија да дејствува
ат во корист на грчката национална 
програма. Имено, водачот на грчки
те андарти, за чиешто име не може 
да се дознае од приложениот доку
мент, откако „заклучил“: „бидејќи 
сте Македонци, тогаш сознајте се 
дека сте грци“, тогаш „ќе работи-
ме заедно... за заедничка борба 
против Турците“. Очигледна била 
намерата на грчкиот водач да ги 
привлече македонските војводи кон 
грчката пропаганда бидејќи ако, на
вистина, сакал да се војува против 
османлиската власт, тогаш за таа 
цел било создадено и веќе десетина 
години тоа го правело македонското 
револуционерно движење. Неговите 
намери лесно биле демаскирани од 
страна на организациските војводи. 
Тие прво не потклекнале на грчката 
национализација на античкото ма
кедонско минато, т.е. претставувајќи 
го како дел од грчката национална 
историја, што може да се забележи 
со изедначувањето на Македонците 
и на Грците. Одговорот во вид на 
реторичко прашање на македонски
те револуционери на овие тврдења 
бил следниов: 
„Верно е дека Македонија неко-
гаш се наоѓала под грчко владе-
ние (мислејќи на Византија, иако 
во никој случај не може да се каже 
дека била грчка империја, б.н.), 
исто како што била под владеење 
на римјаните и на Бугарите; но, 
зар би можела таа да се нарече 
земја на некогашните поранешни 
римјани, или на Елините – како 
и земја на Турците, под чијашто 
власт се наоѓа денес? Пред да им 
припадне на другите, Македонија 
претставувала посебно Македон-
ско царство, управувано од Вели-
киот Александар, кој ги победил 

грците и го покорил целиот свет“. 
За веднаш потоа да им постават 
уште едно прашање: „Кога пак во 
минатото Македонија живеела 
свој сопствен живот, тоа би тре-
бало да посака за во иднина, неза-
висно од различните народности 
што неа ја населуваат?“ на кое пов
торно дале одговор: „Македонски-
от проблем, во неговата сегашна 
фаза, не го поставува прашањето 
на пооделните групи што живеат 
во земјата, туку прашањето на 
целото население, без разлика 
на вера и народност, заради што 
тоа може да биде единствено раз-
решено со автономно уредување, 
што на сите народности што ја 
населуваат Македонија би им га-
рантирало полн и сестран развој 
и самосознание“, било нагласено 
во писмото на македонските рево
луционери до грчките андарти.

Како и да е, дејците на МРО ја разо
бличиле двојната игра на грчките 
андарти, што се гледа и во нив
ниот став во возвратното писмо. 
Тие прво на 13 април 1907 годи
на примиле осумчлена андартска 
група на чело со извесен капетан 
Георги, преку кој од грчка страна 
уште еднаш била побарана заед
ничка соработка. Веднаш потоа 
била одржана „општа средба“ на 
македонските револуционери, од 
која тие заклучиле „вашата совест 
ја осознава правдата и вистината, 
но таа останува нема пред свет-
лата идеја за слободата на Маке-
донија“. Во натамошниот дел од 
писмото, иако тројцата македонски 
војводи сметале „вашето писмо 

е толку лицемерно и цинично, 
што не заслужува ниту внима-
ние, ниту одговор. – Вие пишу-
вате за тоа што им е познато и на 
децата, без да мислите воопшто 
дека имате работа со македон-
ски револуционери“, сепак бил 
приложен детален одговор за сите 
небулози и невистини на грчката 
пропаганда во тој период.

Сосема на крај, во последниот дел 
од писмото, по деталните образло
женија, македонските комити им го 
порачале на андартите следново: 

„Според сето ова се гледа, дека 
при средбата (со андартската гру-
па), ние имавме работа со вистин-
ски грчки подлеци што воопшто 
не се покајуваат, со такви луѓе од 
низок род ние за понатаму сме-
таме дека ќе се понижиме себеси 
доколку имаме нешто заедничко 
со нив“.

Токму во овој период, во пролетта 
1907 година, почнала големата 
офанзива на османлиската војска 
и башибозук, придружена со 
артилериско оружје, но и помош 
од грчките андарти против базите 
на македонските револуционери 
во ениџевардарското езеро. 
Апостол Петков пред налетот на 
надмоќниот непријател решил да 
се повлече и со дел од комитите да 
се засолни кон планината Пајак, 
каде што се движел се до почетокот 
на Младотурската револуција во 
1908 година. 

ПРОДОлжУВА

„Македонија и народот што ја на-
селува од древноста биле грчки и 
такви ќе бидат и понатаму. руси-
те, кои ја ослободија Бугарија, и 
Бугарите што ја населуваат неа, 
претставуваат еден народ. За 
да ги прикрие своите замисли, 
русија, со помошта на Бугарија, 
сака да ја земе Македонија, која 
нејзе ѝ треба за да завладее со 
Истанбул. Без Македонија таа 
не може да го направи тоа“, вака 
почнува писмото на еден од вода
чите на грчките андартски групи 
стационирани во околината на 
ениџевардарското езеро. Писмото 
било испратено до македонските 
комити, дел од Македонската ре
волуционерна организација (МРО), 
кои во тој период (190407 година) 
доминирале во тој дел од османлис
ка Македонија. Во почетниот дел 
од возвратното писмо составено од 
тројца македонски војводи, стои: 

„до сите капитани и андарти во 
’Блатото‘ (се мисли на ениџе-
вардарското езеро). Без секаков 
повод од наша страна, среде тре-
вогата и нападите, извршени од 
вас ноќта спроти 9 април (1907), 
ние ја чувме од вашите другари 
желбата да се помирите со нас, за-
ради заедничката борба против 
заедничкиот непријател. – Таму 
беа чуени вашите прогласи: ’долу 
грција, Бугарија и Турција: ура! 
да живее Македонија!’“.

Овие две писма се поместени 
во шестиот том од неколкутом
ната едиција на македонскиот 
писател и историчар Симон 
Дракул, „Македонија меѓу ав-
тономијата и дележот“, во која 
се поместени официјални руски 
документи од крајот на 19 и по
четокот на 20 век, а посветени 
на односите и на настаните во 
османлиска Македонија.

Во македонската историја пе
риодот од 1904 година до 1908 
година во грчката историогра
фија е именуван како „Македон
ска борба“. Кај грчките истори
чари постои обид овој период 
да се прикаже како нераскин
лива врска меѓу периодите на 
грчкото востание и создавање
то на модерната грчка држава 
(18211830) од една страна и тој 
од времето на Балканските вој
ни (191213), кога поголемиот 
дел од османлиска Македонија 
потпаднал под власта на грчко
то кралство. Грчката историја 
ја прикажува т.н. Македонска 
борба како борба на елиниз
мот во Македонија против ос
манлиската власт, чијашто цел 
била ослободување на грчкото 
население од османлиската до
минација, и која де факто кул
минирала со балканските војни. 
Всушност, учесниците во грчка
та „Македонска борба“ не само 
што не војувале против осман
лиската власт, туку, напротив, во 
многу случаи биле во неформа
лен сојуз со османлиите за смет
ка на МРО. „Македонската борба“ 
имала геноциден карактер кон 
дел од македонското население. 
Нејзината главна цел била да за
држи или конвертира што пого
лем број христијански верници 
во рамките на патријаршијата, 
по што од страна на грчката 
пропаганда тие биле прогласу
вани за „Грци“, а со крајна цел 

да се покаже етничка доминација 
на грчкиот елемент во османлиска 
Македонија.

Борбите во и околу ениџевардар
ското езеро биле водени за освоју
вање предел каде што била смес
тена една значајна комитска база 
и од каде што се контролирало 
голем простор во околината, сѐ до 
портите на Солун, што од страна на 
османлиските власти се сметало за 
дрскост, а од андартските водачи за 
голема пречка за нивно подлабоко 
навлегување во Македонија. Гос
подар на овој терен бил славниот 
војвода Апостол Петков Терзиев. Тој 
на почетокот од 1904 година го за
зел езерото, на кое биле изградени 
голем број колиби каде што биле 
сместени македонските комити. 
Во текот на оваа година четата на 
Апостол често била напаѓана од ос
манлиската војска, но без некакви 
посериозни последици по револу
ционерите. Меѓутоа, од почетокот 
на 1905 година ситуацијата почна
ла да се менува. На османлиските 
вооружени сили веќе почнале да 
им доаѓаат на помош андартски 
групи од Грција. Тие имале добри 
позиции од каде што можеле да ги 
насочуваат своите напади кон езе
рото. Зад андартите стоеле неколку 
гркомански села во Ениџевардаско, 
а во соседството се наоѓале берска
та и негушката околија, каде што 
преовладувало веќе грцизирано 
население. Најпознати водачи, од 
кои повеќето офицери во грчката 
армија, на андартски групи што 
дејствувале во овој регион, биле: 
Георгиос Катехакис (Руваас), Телос 
Агапинос (Аграс), Константионос 
Мазаракис (Акритаас), Констан
тионос Гарефис, Јоанис Деместихас  
(Никифорос) и други.

Во такви услови, и покрај многуброј
ните обиди четата на Апостол да 
биде ликвидирана или протерана од 
езерото, постоеле и обиди од осман

ИсториJа

ру ски све дош тва за грч ка та по ли ти ка кон 
ос ман ли ска ма ке до ни ја
размена на писма

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

продолжува од претходниот број

Овие две писма се поместени во шестиот 
том од неколкутомната едиција на 
македонскиот писател и историчар 

Симон Дракул, „Македонија меѓу 
автономијата и дележот“, во која се 

поместени официјални руски документи 
од крајот на 19 и почетокот на 20 век
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култура

1
Куќата на 
Ривертон

Кејт  
Мортон

2
Заедно
Џоди  
Пико

3
Бруклин
Дамјана

Видическа

4
Длабоко во
душата
Јасмина
Кадра

 5
Идиотски  
приказни

Ксенија
Николова

КнИжАРнИЦАтА „МАтИЦА 
еКсКЛуЗИв“ пРепоРАчувА:

100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВрЕМИњА
[  АНТОЛОгИЈА  ]

ВЕКуВАњЕ

И по еден век 
цврсто чекорам 
по истата патека: 
тогаш нерамна, 
во време на суша – правлива, 
во дождовни денови – каллива, 
обрабена со пиреј и  
ситни диви цветови, 
денес поплочена со  
сјаен мермер 
донесен од висорамнините, 
внимателно изделкан 
и беспрекорно нареден 
од почетокот до крајот

Ниту една жега не ме истошти, 
ниту еден ветер не се  
вовре во мускуливе, 
ниту еден мраз не се  
вгнезди во коскиве –

Бодроста не ме напушти!

И по еден век 
цврсто чекорам 
по истата патека: 
тогаш сам и безгрижен, 
озарен од ведрина, 
денес опкружен 
со насмевките на наследниците 
на кои им го подавам 
пехарот на искуството.

КОН ЦЕрТ ПО ПО ВОд 20 гО дИ НИ Од ВОС ПО СТА ВУ ВА њЕ ТО  
дИП ЛО МАТ СКИ Од НО СИ МЕ ЃУ МА КЕ дО НИ ЈА И ИЗрА ЕЛ

Кон цер тот на и де на од ли чен при ем од пуб ли ка та, а по крај 
кла сич ни, беа из ве де ни ма ке дон ски и изра ел ски де ла. На 
на ста нот му прет хо де ше и ма ке дон скоизра ел ска из лож ба 
на фо то гра фии од авто ри те Ка рие Харт и Љуп чо Бла го ев ски

Скоп ски от ду вач ки квин тет 
во Кул тур ни от цен тар „Енав“ 
во Тел Авив се прет ста ви со 

це ло ве че рен кон церт по по вод од
бе ле жу ва ње то 20 го ди ни од вос
по ста ву ва ње то на дип ло мат ски те 
од но си ме ѓу Ма ке до ни ја и Изра ел. 
Кон цер тот на и де на од ли чен при ем 
од пуб ли ка та, а по крај кла сич ни, 
беа из ве де ни ма ке дон ски и изра
ел ски де ла. На на ста нот му прет хо
де ше и ма ке дон скоизра ел ска из
лож ба на фо то гра фии од авто ри те 
Ка рие Харт и Љуп чо Бла го ев ски.

Скоп ски от ду вач ки квин тет след ни
от ден на ста пи во Ита ли јан скоевреј
ски от му зеј во Еру са лим, ка де што 
одр жа це ло ве че рен кон церт на кој 
беа из ве де ни де ла од Хајдн, Фар каш, 
Би зе, Гер швин, ка ко и од ма ке дон ски 
и од изра ел ски авто ри. Пуб ли ка та 
го прос ле ди овој на стан со огром но 
за до волс тво и во го лем број. 

Kвин те тот по стои по ве ќе од три
е сет го ди ни. Ос тва рил го лем број 

Скоп ски от ду вач ки квин тет  
на ста пи во Изра ел

на ста пи во зем ја ва и по ши ро ко, 
ка ко и мно гу број ни тон ски и ТВ
за пи си. За сво и те ус пе си, овој ка ме
рен со став е мно гу па ти на гра ду ван 
со врв ни на гра ди ка ко на гра да
та „13 Но ем ври“ на град Скоп је, 
На гра да за ус пеш ност од Кул тур
но про свет на за ед ни ца на град 
Скоп је, Октом ври ска на гра да, итн. 

Од 2002 го ди на, Скоп ски от ду вач
ки квин тет ја про дол жу ва сво ја та 
умет нич ка деј ност под водс тво на 
проф. мр Ва сил Ата на сов, со го лем 
ен ту зи ја зам и вр вен умет нич ки 
про фе си о на ли зам. 

Се гаш ни от со став го со чи ну ва
ат поз на ти ма ке дон ски умет ни
ци,  чле но ви на Ка мер ни от ор ке стар 
„Скоп ски со ли сти“, Ма ке дон ска та 
фил хар мо ни ја и Ма ке дон ска та опе
ра: Ва сил Ата на сов, обоа,  Ма ри ја 
Ја ки мов ска, флеј та, ри сто Ѓо рев-
ски, кла ри нет, Мар јан Ми ло шев-
ски, фа гот и Але ксан дар го шев, 
хор на. �  (Н.П.)

  

ИгРИте нА гЛАДнИте: 
МоКИнгџеј, втоР ДеЛ

The hunger games: 
mockingjay – ParT 2

Заработка: 101.000.000 $

жанр: научна фантастика
Режија: Френсис Лоренс

Актери: Џенифер Лоренс,  
Џош Хатчерсон,  
Лиам Хемсворт

спеКтРА
sPecTre

Заработка: 14.600.000 $

жанр: акција
Режија: Сем Мендез

Актери: Даниел Крег,  
Кристоф Волц,  

Леа Сејдо

снупИ И чАРЛИ БРАун
The PeanuTs movie

Заработка: 12.800.000 $

жанр: анимација
Режија: Стив Мартино

Актери: Ноа Шнап,  
Били Мелендез,  

Хадли Бел Милер

пРетхоДнАтА вечеР
The nighT Before

Заработка: 10.100.000 $

жанр: комедија
Режија: Џонатан Лавин

Актери: Џозеф Гордон Левит, 
Сет Роген,  

Џилијан Бел

тАјнАтА во нИвнИте очИ
secreT in Their eyes

Заработка: 6.600.000 $

жанр: трилер
Режија: Били Реј

Актери: Никол Кидман,  
Џулија Робертс,  

Чиветел Еџиофор

тоП 5 најГледанИ ФИлМа  
          во САД викендов

„Амазонка на коњ“ е дело 
на Василиј Кандински (1866
1944), руски сликар, кое е на
сликано во 1911 година.

Кандински прво сакал да 
биде музичар, но кога навр
шил 20 години заминал да 
студира право и економија 
на Универзитетот во Москва 
и во тоа време првпат се 
запознал со старата руска 
уметност. Длабок печат на 
неговиот уметнички развој 
оставиле средновековните 
руски икони. �

 „амазонка на коњ“  
на Василиј кандински

јовица тасевскиетернијан (1976)
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нашите активности преку социјални
те мрежи и блог. Јас сум во редовна 
комуникација и со организаторите 
од Брисел од ЕУ каде што в година би 
биле и организатори на самиот настан. 
Другите лидери се од различни делови 
од светот – Мароко, Парагвај, Канада, 
Индија, Уганда, Кенија, Бразил, кои 
работат на различни проекти.

 раскажи ни за искуството и за 
средбата со генералниот секретар 
на ОН Бан Ки Мун.
МИХАЈЛОВСКИ: Средбата со генерал
ниот секретар на ООН беше изненаду
вање за сите нас. Побара од нас да се 
вклучиме во агендата Пост 2015 годи
на, која се усвои во септември годинава 
во Њујорк на Генералното собрание од 
сите земјичленки на ООН меѓу кои сме 
и ние. Добивме лична покана од прет
седателот на 69. Генерално собрание 
и оваа година бевме во Њујорк каде 
што се усвојуваа 17 глобални цели. 
Јас како единствен претставник за 
млади од Македонија ќе се залагам 
за пристојна работа и за економски 
пораст во Македонија. Учествував во 
различни проекти и активности на 
невладини организации, особено во 
проектот, чијашто цел беше поддршка 
за вработување деца без родители и 
родителска грижа заедно со мојата 
најдобра другарка Силвана со која за
едно израснав во СОС Детското село 
и сѐ уште живееме заедно под кирија 
со нејзините браќа и со уште еден ци

мер. Досега се вработени 143 деца без 
родители во државни институции, но, 
според моето искуство, сметам дека 
треба да се поттикне приватниот сек
тор да вработува деца без родители.

 Како ја гледаш ти Македонија во 
иднина?
МИХАЈЛОВСКИ: Во иднина јас ја гле
дам Македонија како дел од Европ
ската унија и НАТО бидејќи верувам 
во политиката на ЕУ. Мораме под итно 
да го решиме проблемот со Грција, 
не само тоа, туку да го исполниме и 
другиот дел од условите. Сѐ уште кај 
нас постои дискриминација по не
колку основи, но за тоа не е виновна 
само политиката туку станува збор за 
човечноста на луѓето. Љубомората, 
за жал, е вродена во нас.

 Велиш дека твојата генерација е 
една од најобразованите во исто-
ријата, но тешко доаѓа до пристојна 
работа. Како може да се промени тоа?
МИХАЈЛОВСКИ: Мојата генерација е 
една од најобразованите во историјата, 
која тешко доаѓа до пристојна работа и 
тоа може да се промени само ако довол
но си го цениме нашиот труд и бараме 
работодавците да го ценат истото. Има 
многу квалитетни млади образовани 
лица, со многу висок степен и просек, 
кои трагаат по работа. Не е работата 
само да го вработиш младиот човек 
на каква била позиција, тој млад човек 
треба да мисли на својата иднина, ако 

доволно е подготвен и се труди, ако 
носи приходи во самата компанија, 
треба да биде препознаен. За жал, јас 
работам на најниско работно место во 
администрација, премногу се трудам 
да им излезам в пресрет на граѓаните 
што ги опслужувам во проектот едно 
евро за еден квадратен метар за прива
тизација на земјиште и сл. Наскоро ќе 
магистрирам, ја претставувам Македо
нија во најголемите светски политички 
организации ЕУ и ООН со надеж дека 
ќе ми се даде шанса да придонесам 
за Македонија и во самата институ
ција. Да не бидам сфатен погрешно, сѐ 
правам и ќе направам за да успеам во 
Македонија, да ми се даде шанса, да се 
искористат моите знаења и вештини, 
но ако видам дека нема ништо од тоа 
во догледно време, и јас ќе барам начин 
да изградам кариера во друга земја, 
каде што ќе бидам ценет и почитуван.

 Каде се гледаш себеси во иднина? 
Во која насока би сакал да се раз-
вива твојата кариера?
МИХАЈЛОВСКИ: Себеси се гледам како 
човек на народот. Сам сум се борел во 
животот со поддршка од СОС Детско
то село и владините мерки за деца 
без родители и најдобро знам колку 
е тешко да се бориш за да направиш 
нешто за себе. Така што се гледам или 
на политичката сцена во некои дру
ги услови или во дипломатијата, да ја 
претставувам и промовирам Македо
нија во светот. 

Ќе се залагам за пристојна работа и 
за економски пораст во македонија

во иднина, јас ја гледам македонија како дел 
од европската унија и од нато бидејќи верувам 
во политиката на еу. мораме под итно да го 
решиме проблемот со Грција, не само тоа, туку 
да го исполниме и другиот дел од условите. сѐ 
уште кај нас постои дискриминација по неколку 
основи, но за тоа не е виновна само политиката, 
туку станува збор за човечноста на луѓето. 
за жал, љубомората е вродена во нас, вели 
младиот лидер Михајловски

дАНИЕЛ МИХАЈЛОВСКИ, ЕДЕН ОД ЧЕТИРИНАЕСЕТТЕ МЛАДИ ЛИДЕРИ ВО СВЕТОТ

Д аниел Михајловски има 
24 години и е еден од 
четиринаесетте светски 

млади лидери. Тој е дипломи
ран менаџер по меѓународен 
маркетинг, кој ја подготвува 
магистратурата. Вработен е во 
Министерството за финансии со 
програмата на Министерството 
за труд и за социјална политика 
за вработување деца без роди
тели во 2013 година. Во изми
натиов период имаше средба со 
Бан Ки Мун, генералниот секре
тар на ОН и со високите прет
ставници на ЕУ. Михајловски 
може и треба да биде пример за 
многу млади луѓе. Тој нема роди
тели и пораснал во СОС Детското 
село. Но, со многу труд, желба и 
знаење, денес е еден од чети
ринаесетте млади лидери во 
светот. Интервјуто го правевме 
пред неговото заминување за 
Минхен, на конференција.

 Може ли да ни ја раскажеш приказ-
ната како даниел Михајловски стиг-
на да биде еден од четиринаесетте 
светски млади лидери?
МИХАЈЛОВСКИ: Сѐ беше случајно. Јас 
бев згрижен во СОС Детското село и 
за програмата за Идни лидери на Ев
ропската унија (ЕУ) дознав преку СОС 
Детското село. Искрено, не знаев за што 

станува збор. Аплицирав и од вкупно 
174 кандидати од целиот свет влегов во 
потесниот круг и ме избраа за еден од 
четиринаесетте светски млади лидери 
за да го предводиме светот во иднина. 
Секој од нас четиринаесетмина работи 
на различна проблематика и се залагаме 
за подобра иднина на младите во секоја 
заедница на глобално ниво.

 Кои се другите 13 светски лидери, 
од каде доаѓаат, се запознавте ли, 
разменивте ли искуства?
МИХАЈЛОВСКИ: Сите бевме заедно 
сместени во апартмани во центарот 
на Брисел две недели каде што цело 
време разменувавме искуства за наши
те земји од каде што доаѓаме. Заедно 
остварувавме билатерални средби со 
високи претставници од Европската 
комисија како што се Мимика, Јункер, 
Шулц, претставници од кабинетот на 
Федерика Могерини и Бан Ки Мун, кои 
нѐ подготвуваа за европските денови 
за развој, кои се одржаа на 3 и на 4 јуни 
годинава, каде што имавме панелдиску
сии поврзани со двете големи кампањи 
на Бан Ки Мун „Нашиот свет, достоин
ство и иднина“ со акцент на младите и на 
Могерини „Повеќе поврзан, внимателен 
и комплексен свет“ за решавањето на 
глобалните проблеми во светот. Ние ко
муницираме и соработуваме и понатаму, 
Европска комисија редовно ги следи 

ЖиВоТ | инТерВJу

Разговараше | Але ксан дра М. Бун да лев ска
Фото | Але ксан дар Ива нов ски
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 Има вте из лож ба во Бел град на ко ја беа 
прет ста ве ни Ва ши те скулп ту ри изра бо-
те ни од от пад ни ма те ри ја ли. Ка кви се 
Ва ши те им пре сии од отво ра ње то на из-
лож ба та? За до вол ни ли сте од одг ла си те, 
кри ти ки те?
КОСТОВ: Оваа из лож ба е мо ја вто ра из лож ба 
во Бел град. По ми на то го диш на та из лож ба во 
га ле ри ја та УЛУС (Удру же ње ли ков них умет
ни ка Ср би је) на Кнез Ми хај ло ва, ко ја по ми на 
со од лич ни кри ти ки и бе ше ка ра кте ри зи
ра на ка ко из лож ба на го ди на та од стра на 
на здру же ни е то, УЛУС ме по ка ни да би дам 
нив ни член.

Го ди наш на ва из лож ба се слу чи на по ка на 
на „Га ле ри ја 212“ и бе ше нај а ву ва на во пе
ча те ни те и во еле ктрон ски те ме ди у ми ка ко 
на стан што тре ба да се ви ди.

КулТура | инТерВJу
На мое го ле мо за до волс тво, по крај 
мо и те дра ги при ја те ли од Скоп је, 
на отво ра ње то на из лож ба та при
сус тву ваа го лем број по се ти те ли од 
Бел град, кои го сле дат мо е то тво
реш тво, поз на ти срп ски умет ни ци 
и еми нент ни ли ков ни кри ти ча ри. 
Са мо то при сус тво по втор пат на ли
ков ни кри ти ча ри, ме ѓу кои и поз
на ти от Ку со вац, и на сопс тве ни ци 
на га ле рии, за ме не бе ше до во лен 
по ка за тел за по зи тив ни от од ѕив кон 
из лож ба та на бел град ска та пуб ли ка.

 Овој Ваш цик лус скулп ту ри има 
спе ци фич на при каз на. Инс пи ра-
ци ја та е од ма ла та ви о ли нис тка... 
ра ска же те ни ја при каз на та за 
сред ба та со неа и за тоа ка ко по-
тоа ги соз да ва вте де ла та?
КОСТОВ: Со го ди ни ра бо там скулп
ту ри на му зи ча ри. По по ка на на „Га
ле ри ја 212“, раз мис лу вав со што да 
се прет ста вам на вто ра та из лож ба. 
Во тој пер и од про чи тав во не кои од 
срп ски те пор та ли за ма ла та Јо ва на, 
ко ја има са мо 10 го ди ни и сви реј ќи 
ви о ли на на „Кнез Ми хај ло ва“ са ма си 
ги фи нан си ра ла па тот и учес тво то 
на му зич ки нат пре вар во Ве ро на, 
ка де што осво и ла пр ва на гра да. Та ка 
се ро ди иде ја та мо и те му зи ча ри да 
ста на та „Улич ни му зи ча ри“.

За да би де комп ле тен про е ктот 
„Улич ни му зи ча ри“, бла го да ре ние 
на мо и те при ја те ли од „Ор ка хол
динг“, кои ја под др жаа мо ја та иде ја, 
се изра бо ти ја и ка лен да ри за 2016 
го ди на со фо то гра фии од скулп ту
ри те на му зи ча ри те. Ка лен да ри те 
се про да ва ат по сим бо лич на це на 
и средс тва та се до на ци ја за шко лу
ва ње то на ма ла та Јо ва на.

Со секој купен број 
на „република“ добивате 

попуст од 50 денари за  
кино-проекциите во 

„милениум“

важи од 27.11. - 3.12.2015

50
попуст

денари

 Ко га и ка ко дој де до пре сврт 
во Ва ше то тво реш тво, ко га поч-
на вте да го откри ва те сво јот 
ори ги на лен израз, транс фор-
ми ран во суп тил на кон струк ци-
ја на от пад ни ма те ри ја ли, изра-
зу вај ќи го сен зи би ли те тот на 
го ле ми от са ксо фо нист Чар ли 
Пар кер, со ко ја учес тву ва вте 
на мул ти ме ди јал ни от про ект 
во чест на Чар ли Пар кер...?
КОСТОВ: Отсе ко гаш сум го са кал 
ме та лот ка ко ма те ри јал. Мо е то 
пр во искус тво  со ме та лот ка ко 
ма те ри јал за умет нич ки израз бе
ше бла го да ре ние на мо јот про
фе сор Ди ми тар Ма нев, ко му му 
по ма гав во изра бо тка на де ла та.

Мо јот прв израз со от па ден ма те
ри јал бе ше скулп ту ра та на Чар ли 
Пар кер, ко ја на ста на ко га мо јот 
при ја тел Аљо ша Сим ја нов ски ми 
по ну ди учес тво во мул ти ме ди јал
ни от про ект во чест на го ле ми от 
му зи чар.

Ома жот за Чар ли Пар кер бе ше 
по ткре пен од УСАИД и во тоа вре
ме ди ре кто рот на УСАИД бе ше 
оду ше вен од скулп ту ра та, што ме 
пот тик на да поч нам по ве ќе да се 
за ни ма вам со овој вид ма те ри јал 
во мо јот умет нич ки израз.

От то гаш на ста наа ба ле ри ни, пти
ци, би ко ви, му зи ча ри....кои беа 
прет ста ве ни во На ци о нал ни от 
му зеј во Штип, во Скоп је, во про е
ктот на  „Ха би тат“ – ре цик ли ра ње, 
во Ма ке дон ски от кул ту рен цен
тар во Со фи ја и еве, ве ќе втор пат, 
во Бел град. 

ВЛА дО КО СТОВ, МА КЕ ДОН СКИ  УМЕТ НИК

П о са мо ед на го ди на од из лож ба та „За чу вај те ја Зем ја та“ 
(Save The Earth) во Га ле ри ја та УЛУС на ко ја ги прет ста
ви сво и те де ла на ста на ти во пер и о дот од 2008 до 2014 

го ди на, ма ке дон ски от умет ник Вла до Ко стов по втор но из ло
жу ва во Бел град, со сед на Ср би ја. Овој пат, од 17 но ем ври до 1 
де кем ври, во „Га ле ри ја 212“, го прет ста ву ва сво јот нов цик лус 
„Улич ни му зи ча ри“. Цик лу сот е инс пи ри ран од не го ва та сред ба 
со де се тго диш на та та лен ти ра на Јо ва на, ко ја, отка ко ин сти ту
ци и те оста на ле не ми, сви реј ќи кла си ка на сво ја та ви о ли на на 
ули ца „Кнез Ми хај ло ва“ се оби ду ва да со бе ре средс тва за нов 
ин стру мент со кој би го про дол жи ла на та мош но то шко лу ва ње.

„Улич ни му зи ча ри“ 
се по све те ни на 

десетгодишната 
со го ди ни ра бо там скулп ту ри на му зи
ча ри. По по ка на на „Га ле ри ја 212“, раз
мис лу вав со што да се прет ста вам на 
вто ра та из лож ба. во тој пер и од про чи тав 
во не кои од срп ски те пор та ли за ма ла та 
јо ва на, ко ја има са мо 10 го ди ни и сви
реј ќи ви о ли на на „Кнез ми хај ло ва“ са ма 
си ги фи нан си ра ла па тот и учес тво то на 
му зич ки нат пре вар во ве ро на, ка де што 
осво и ла пр ва на гра да. та ка се ро ди иде
ја та мо и те му зи ча ри да ста на та „улич ни 
му зи ча ри“, ве ли Ко стов

jо ва на
Разговараше | Невена Поповска
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Антверпен е светски град на дијамантите, 
со голема еврејска популација. Околу 
85 проценти од светските дијаманти се 
обработуваат токму во овој град. По Париз 
и лондон, тука живеат најголем број Евреи. 
Тие, всушност, го држат дијамантскиот кварт 
на овој град

Пишува | Ја на Јо си фо ска

Се смета 
дека граѓа-

ните на 
Антверпен 
меѓу сите 

Европејци се 
најзадоволни 
од животот 

во својот 
град

дијамантски град

АТрАКТИВНИ ТУрИСТИЧКИ дЕСТИНАЦИИ - АНТВЕрПЕН

Елегантен, културен, втор по 
големина во Белгија, град 
на дијаманти... Вака накрат

ко може да се опише белгискиот 
убавец Антверпен. Сместен во 
Фландрија (холандско говорно 
подрачје на Белгија), Антверпен 
заедно со Брисел и со Бриж го 
прави триото големи белгиски 
градови. Градот во изобилство 
нуди уживање во фина уметност, 
култура, мода, па дури и дија
манти, така што доколку решите 
да го посетите, во никој случај 
нема да зажалите.

Антверпен е светски град на 
дијамантите, со голема еврејска 
популација. Околу 85 проценти 
од светските дијаманти се об
работуваат токму во овој град. 

По Париз и Лондон, тука живеат 
најголем број Евреи. Тие, всуш
ност, го држат дијамантскиот 
кварт на овој град.

Богата трговска традиција 
и висок животен стандард
Кога ќе прошетате на главната 
трговска улица Де Меир ќе сфа
тите колку, всушност, бил богат 
градот. Белгија во минатото го 
имала Конго како своја колонија, 
а познато е дека Конго е многу 
богато со дијаманти.

Антверпен има извонредно бо
гата трговска традиција. Затоа, 
не е ни чудо што градската бла
гајна е секогаш полна, постоја
но се внимава на изгледот и на 
уреденоста на градот, но и на 
самиот квалитет на живеење. 

Се смета дека граѓаните на 
Антверпен меѓу сите Европеј
ци се најзадоволни од животот 
во својот град. Тој е, навистина, 
убав и модерен град, кој има 
што да им понуди на туристите 
и на посетителите.

Стариот дел на градот е полн со 
убави, чисти и дотерани улици, а 
околу главниот плоштад се сме
стени многубројни елегантни 
ресторани и кафулиња со летни 
тераси. Грандиозни палати ги 
красат двете страни на улицата 
Меир, која го спојува стариот ис
ториски центар со Централната 
станица. На приземјето на овие 
палати, чиишто фасади се бо
гати со скулптури и со украси, 
се наоѓаат големи продавници 
за текстил. 

моден трон
Веројатно ќе се збуните кога за титулата „свет
ска престолнина на модата“ место некој од 
големите градови како Њујорк, Париз, Лондон, 
Милано или Токио, ќе го слушнете името на 
помалиот белгиски град Антверпен. Тој е рај 
за пазарење и е надалеку познат по модните 
куќи и Модната академија. Ако сакате да ку
пувате, задолжително прошетајте по улицата 
Меир, претворена во пешачка зона, на која мо
жете на мир да разгледувате во многубројните 
продавници и бутици. Градот има и цел кварт 
посветен на модата – Де Модевијк, кој е преполн 
со бутици на домашни и на странски модни 
креатори и познати дизајнерски куќи. 

Многу интересна и, веројатно, најпопуларна 
продавница во Антверпен е „Фиш енд чипс“, сме
стена на улицата Каменстрат, каде што можете 
да купите половна стока, но и најмодерни модни 
креации, предмети на алтернативна уметност и 
необични, па дури и ексцентрични предмети. Во 
рамки на оваа продавница се наоѓаат модерен 
ресторан и кафуле.

дијамантски кварт и 
колоритна фландриска 
архитектура
Бидејќи Антверпен е град на 
дијамантите, тука се наоѓа и 
Дијамантскиот кварт со продав
ници на дијаманти. Меѓутоа, би
дејќи цените и покрај големите 
попусти се високи, можеби најпа
метно е да го посетите Музејот 
на дијаманти и таму да уживате 
во нивниот изглед и сјај.

Градот има широки авении, 
паркови, а многу е позната 
антверпенската Зоолошка гра
дина. Стариот дел на градот се 
одликува со исклучително коло
ритна фландриска архитектура. 
Самата Централна станица е ар
хитектонски споменик за себе.

Антверпен е и град на познати
от фландриски сликар Рубенс. 
Тука се зборува холандски (со 
фландриски акцент), а постојат 
големи групи што зборуваат тур
ски, арапски и француски. Мно
зинството граѓани се католици, 
но има и голем број Евреи, така 
што низ градот може да се срет
нат многу цркви, но и синагоги.

Готската катедрала во центарот 
на градот е највисока катедра
ла во Европа. Нејзината градба 
почнала во периодот на готиката, 
а е завршена во 16 век, за време 
на ренесансата. Поради богатата 

камена декорација ја опишуваат 
како „тантела од камен“.

Во Антверпен во триесеттите 
години е направен првиот голем 
облакодер во Европа. Висок 97 
метри, доминира во центарот 
на градот. Иако за денешните 
пригоди неговата висина не 
претставува ништо посебно и 
атрактивно, сепак со текот на 
времето станува еден од сим
болите на градот. Го викаат Бо
еренторен, што во превод значи 
Селска кула, а самиот назив ја 
покажува малата популарност 
што ја има кај жителите. Дури 
имало иницијативи за уривање 
на облакодерот. 

Ако сте љубители на уметнос
та, немојте да го заобиколите 
Кралскиот музеј на уметности. 
Во него се наоѓа збирка на умет
нички предмети од 14 век, па сѐ 
до денес. Посебно е интересна 
збирката на стари холандски 
и фламански мајстори, како и 
збирката да модерни автори.
За крај, никако немојте да го 
напуштите овој град без да го 
пробате прочуеното белгиско 
пиво и вкусната чоколада. �



СЦЕНА

� „Бо рис Трај ков ски“пос-
лед  ни те го ди ни бе ше „ре-
зер  ви ран“ за на ста пи те на 
бал кан ски те из ве ду ва чи. Но, 
кон цер ти те на Ка ро ли на го-
че ва, Игор џам ба зов, Та ма ра 
То дев ска, а на 17 де кем ври и 
ва ши от, на „Љу бој на“, се ма ла 
на деж де ка на стаг на ци ја та 
на му зич ка та сце на има кој 
да ѝ пр ко си. На кон цер тот 
ќе со ра бо ту ва те со Вла тко 

ВЕ рА МИ ЛО шЕВСκА, „Љу бој на“

ма ке дон ска та сце на не ма 
при род на автен тич ност
Де нес, кога му зиката ти ја сви рат од Хо лан ди ја до Ја по
ни ја, не е некоја при ви ле ги ја да си Македо нец, не е некое 
по себ но до жи ву ва ње за тоа што и ние до скоро бев ме 
стран ци на сопс тве на та му зика

Сте фа нов ски, Ис ма ил Лу ма-
нов ски и со џам бо, сплот кој 
ве ту ва праз ник за се ти ла та, 
но што дру го мо же да оче ку-
ва ме на ва ши от пред но во го-
ди шен кон церт?
МИ ЛО шЕВСκА: Фаκт е деκа 
не ма ње то му зичκа ин ду стри ја 
це лос но се одра зу ва врз му
зичκата κли ма во Ма ке до ни ја и 
пра ви и она малκу што из ле гу
ва од сце на та да ли чи на прκос, 

на ме сто да го до жи ву ва ме κаκо 
нор мал на по тре ба од му зиκа. 
Од дру га стра на паκ, се ра ду
ва ме на ус пе хот на сеκој по го
лем му зичκи изб лиκ, би деј ќи 
во таκви „ус ло ви“ ни ка ко не е 
ед но став но да се на пра ви. Пос
лед ни ве го ди ни кон цер ти те 
и му зиκата на „Љу бој на“ се 
ви стин ска кон ку рен ци ја на 
се та таа за ски та на есте ти ка 
што мо же би не са кај ќи и од не
мајка де не ка ко си се вдо ми ла 
во на ша та ем ми ла, ем јад на 
др жа ва.

Се на де ва ме де ка пос лед ни ве 
го ди ни „Љу бој на“ ос тва ри од
лич на ко му ни ка ци ја, и не ка ко 
е во по сто ја на љу бов со пуб
лиκата, таκа што и оваа го ди на 
го има ме ви стин ски от тер мин 
за сред ба во Сκоп је.

Κонκрет но за овој κон церт, 
ра дост е да се има ат овие три 
вир ту о зи со κои κому ниκаци
ја та на сце на е ви стин ско за до
волс тво. Таκва ќе би де и аре на
та ве чер та на 17  ис пол не та со 
праз нич на, бо га та, енер гич на, 
сκоκот ли ва и со тан цу вачκа 
му зиκа, со мно гу од дишκи и 
елегaнци ја.

� Ал бу мот „шер бет“ бе ше 
прет ста вен ова ле то во ан-
тич ки от ло ка ли тет „Хе рак-
ле ја“, сце на и оп кру жу ва ње 
ко ја, са ма по се бе, го изв ле-
ку ва нај до бро то од му зи ка-
та. Ка ко ќе ги прис по со би те 
ус ло ви те во спорт ска та са ла, 
ко ја не се по ка жа ла се ко гаш 
ка ко со од вет на?
МИ ЛО шЕВСκА:Во Сκоп је 
не до ста су ва ед на го ле ма и 
κомп лет на κон церт на са ла. 
Спортсκа са ла сеκогаш те ста
ва пред двој на за да ча, пр во да 
се пре тво ри про сто рот во κон
цер тен, за по тоа да се ра бо ти 

на звуκот и опκру жу ва ње то, 
што ба ра мно гу енер ги ја. Се
паκ, ве ру вам деκа ус пеш но 
смис ле на та сце на и на чи нот 
на обра ќа ње κон пуб лиκата, 
мо же да го збли жи про сто рот 
и да ја на пра ви сеκому блисκа.

Во се кој слу чај, го лем пре диз
вик е, за тоа што во еден мо мент 
ќе тре ба да за бо ра ви ме ка де 
сме, кои сме и ќе тре ба це лос но 
да ѝ се пре да де ме на му зи ка та.

� Мо же би ве ста ва ат во ка лап 
ка ко ет но-бенд, но де ле ње то 
на му зич ки те жа нро ви ве ќе 
е из лиш но. Че сто се ме ша ат 
по и ми те, па ко мер ци јал на 
му зи ка не мо ра да би де са мо 
поп или рок-му зи ка та, ту ку 
на про тив, ко мер ци јал на му-
зи ка е онаа што ќе ја пра ви 
пуб ли ка та. Во слу ча јот тоа 
е и „Твој те очи Ле но“, пес на 
при фа те на од нај ста ро до 
најм ла до. Се пее и на свад-
би, се слу ша и во та га. да ли 
од по че ток пре поз на вте де ка 
пес на та ќе би де та ков хит?
МИ ЛО шЕВСκА:Сè што е на 
по ну да на му зичκиот па зар е 
по тен ци ја лен κомер ци ја лен 
му зич ки про дукт, и за ви си од 
тоа кол ку труд и на кој на чин 
се ра бо ти и се пла си ра на мар
ке тот.

Во ос но ва, спо ред ме не по стои 
до бра и ло ша му зиκа, му зиκа 
κоја сјае, те те ра да тан цу ваш, 
пе еш и да се сме еш, и му зи ка 
κоја не ти бу ди ни што од тоа.

„Ле но“ има хи товсκа фор му ла 
и таа па ту ва лес но до ср це то: 
от пе ја на е автен тич но, исκре
но и страс но, про ста е, пол на со 
сев да и е во точ но „емо тив но“ 
му зич ко рас по ло же ние. 

Тоа е таа пес на што зву чи точ
но ка ко де нес да е соз да де на. 
Не мо жеш ни што ни да ѝ до да
деш ни да ѝ од зе меш, всуш ност 

тоа го по ка жу ва без вре мен ско
то по сто е ње на ма ке дон ска та 
пес на. За нас е мно гу ин те рес
но и ра дос но ка ко ед на пес на 
што од 2001 го ди на ја сви ри ме 
во на ши от ре пер то ар, на пол
ни мно гу ср ца со љу бов и со 
нас ме вки.

� Во не кол ку на вра ти из ја-
ви вте де ка ми тот де ка Ма-
ке  дон ци те се нај му зи кал на 
на ци ја ве ќе не ва жи. Ма-
ке  дон ска та му зич ка сце на 
ре чи си и да не по стои. Чи ја 
ви на е тоа?
МИ ЛО шЕВСκА: До деκа ние со 
во о ду ше ву ва ње си расκажу
вав ме приκаз ни за на ше то 
нас ледс тво, за не гу ва ње то на 
тра ди ци ја та и за ми на то то, лу
ѓе то во све тот гра баа на пред. 
Фо но теκите по ин сти ту ци и те 
κои во 20 веκ беа гла вен из вор 
на маκедонсκата тра ди ци о нал
на му зиκа, оста наа за тво ре ни 
за слу ша те лот. Де нес, κога му
зиκата ти ја сви рат од Хо лан
ди ја до Ја по ни ја, не е неκоја 
при ви ле ги ја да си Маκедо нец, 
не е неκое по себ но до жи ву ва
ње за тоа што и ние до сκоро 
бев ме стран ци на сопс тве
на та му зиκа. Ди стан ци
ра ње то од сопс тве
на та му зиκата не 
до не се обра

Праз нич на сце на, бо га та, енер гич на, 
сκоκот ли ва и тан цу вачκа му зиκа, со 
мно гу од дишκи и елегaнци ја  ова е 

она што „Љу бој на“ го ве ту ва ат за 17 де
кем ври, де нот ко га е за ка жан нив ни от 
го лем му зич ки кон церт во „Бо рис Трај

ков ски“. За она што тие го „про из ве ду
ва ат“ ка ко звук, ве лат де ка е мост ме ѓу 
мла ди те и ста ри те. „Љу бој на“ ја ос тва ру ва 
сво ја та ми си ја ури вај ќи ги ба ри е ри те ме ѓу 
ста ро то и но во то и глу по ста „на род но“ – 
„за бав но“ и ква зи е страд но“.

зу ва ње на на ци о нал ни шκо
ли од κои тре ба ше до се га да 
ниκну ва со вре ме на по пу лар на 
му зиκа. Сце на та чи ја му зиκа 
не по теκну ва од са мо ниκна та 
му зиκа, не ма долг веκ, има ве
штачκа фор му ла за ус пех κоја 
не мо же да ге не ри ра. За тоа 
на ша та сце на (за раз лиκа од 
мно гу светсκи) и поκрај огром
но то нас ледс тво, има мно гу до
бри пе ја чи, но не ма при род на 
автен тич ност.

� Во ед на та ква ат мо сфе ра 
кол ку е по лес но да се оп ста-
не, а кол ку стра да са ма та му-
зи ка по ра ди не до ста то кот на 
кон ку рен ци ја?
МИ ЛО шЕВСκА: Му зиκата 
стра да по ра ди не ма ње κри те
ри у ми и су штинсκа му зичκа 
κри тиκа. Таа го про фи ли ра 
му зи ча рот, таа го во ве ду ва во 
зре лост. Ди реκтно вли јае на 
соз да ва ње то κонκурен ци ја во 
смис ла на про дуκци ја. Сè до
деκа го не ма ваκви от при стап, 
сè ќе по ми ну ва таκа, без κон
цеп ци ја и без ви зи ја.  Во таа 
смис ла, среќ на сум што „Љу
бој на“ со сво ја та му зиκа поч на 
да ги ме ну ва стан дар ди те на 
заκора ве на та сце на, и по тик
ну ва на соз да ва ње на уште по
ве ќе и по ве ќе му зи ка. �

Раз го ва ра ше | Ма ри на Ко стов ска
Фото | архива

Во Скоп је 
не до ста су ва 
ед на го ле ма 
и комп лет на 

кон церт на са-
ла. Спортската 
са ла секогаш 
те ста ва пред 
двој на за да-
ча, пр во да 
се пре тво ри 

про сто рот во 
кон цер тен, за 

по тоа да се ра-
бо ти на звукот 
и на опкру жу-
ва ње то, што 
ба ра мно гу 

енер ги ја
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Потребно е навреме да се подготвите за новата 
сезона. Ако сакате да го пополните својот 
гардеробер со нови парчиња облека, ние ви нудиме 
шест парчиња што се неопходни за оваа зима

Необичен, асиметричен џемпер
Лежерен џемпер со необична плетка, 
кој се носи со едно откриено рамо, а 
кој изгледа како да е облечен наопаку, 
спаѓа во клучните паричиња за оваа се
зона. Се препорачуваат неутрални бои, 
но со необичен, асиметричен крој и со 
намерно искинати краеви. Овој џемпер 
се носи со тесни фармерки и со бели 
патики, голем шал и шапка и дава шик 
изглед како на вистинска парижанка.

класично 
палто од твид

Палто од твид 
е парче облека 

што е задолжи
телно за зим
ската сезона, 

без разлика на 
трендовите. Овој 

модел фантас
тично одговара 

со едноставни 
ролки, мокасини 

и со тесни пан
талони. За некој 
излет надвор од 
градот може да 

го искомбинира
те и со ѕвонарки 

и со полудлабоки 
чизми.

АтрАктивНо

ексцентирчен 
дезен

Тренерка или рол
ка со необичен, 

апстрактен дезен 
може да биде одли
чен додаток на кое 

било здолниште 
или панталони. 

Исто така, интерес
ни се и свилените 

блузи што ги краси 
голема, заводлива 

панделка. Одлична 
комбинација е тес

но здолниште од 
твид и полудлабоки 

чизми со боја на 
мед. Оваа комбина
ција од ексцентри
чен дезен и обичен 
материјал е многу 

атрактивна.

Фустан или блуза во 
зимски цветен дезен
Долгите фустани се модел 
на кој треба посебно да 
внимавате. Ако таа должи
на не ви прилега, тогаш 
решете се за должина до 
колената. Овие фустани 
прилегаат одлично со 
антилопски чизми, голем 
ремен и со палто.

Бохо фустан
Над бохо фустанот може да носите пончо од 
превртена кожа, како и капути без ракави 
во боја на карамелa, со или без крзнена јака.

Пончо или јакна со мотиви 
од мароканска фолк-носија
Мароко е оаза за инспирација. Мис
тичен, егзотичен, полн со опојни ми
риси, инспирирал многу дизајнери за 
нивните понча, но и џемпери. Боите 
се силни, но со сивкасти поттонови.

Во зима се носат џемпери, а оваа сезона 
посебно се актуелни тие со крупна, 
голема плетка. Станува збор за модели 
што немаат нагласени рамена.
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Акцијата трае од 27.11 до 29.11.2015

Понудата на свежо свинско месо може да се најде во сите Тинекс месарници - Супер Тинекс: Кончар, Првомајска, Зебра, Драмски, Млечен, Годел, Злокуќани, Катна 
гаража јужен булевар, Охрид, Куманово. Тинекс маркети: Карпош 3, Центар 2, Стара тв, Прилеп, Охрид летница, Битола 2, Кавадарци, Кочани

РИБА ослиќ 
800гр.
METRO

ДЕТЕРГЕНТ за алишта 6кг. 
PERSIL + ДЕТЕРГЕНТ течен 
2л.  PERWOLL

ТЕЧНОСТ  за 
уста 250мл.+ 
250мл.
COLGATE

ЈОГУРТ 1% 2х1л.
ЗДРАВЈЕ РАДОВО

СВИНСКИ БУТ
без коска 1кг.

255,-

СВИНСКИ 
РЕБРА
1кг.

ДОМАТИ
1кг.

ПОРТОКАЛИ
1кг.

216,-

НАМАЗ млечен 150гр. 
+ НАМАЗ од маслинка 
150гр. + СИРЕЊЕ 
топено 150гр.  МАЗА

СВИНСКИ 
КРЕМЕНАДЛИ 1кг.

219,-

-33%

СТАРА
ЦЕНА 148,-
99,-

-33%

СТАРА
ЦЕНА 59,-
39,-

СОК 
4х1л. 
NECTAR

ГРИЦКИ 3х80гр. 
ELEPHANT

КОЛАЧИ   
интегрални 185гр. + 
185гр. + 220гр.
INTEGRINO

-17%

СТАРА
ЦЕНА 52,-
43,-

1+1

СТАРА
ЦЕНА 120,-
60,-

-12%

СТАРА
ЦЕНА 132,-
115,-

2+1

СТАРА
ЦЕНА 87,-
58,-

-24%

СТАРА
ЦЕНА 158,-
119,-

3+1

СТАРА
ЦЕНА 200,-
150,-

-28%

СТАРА
ЦЕНА 1198,-

859,- 150,-

Александра Саитова е 
членка на рускиот на
ционален женски тим 

во карлинг што се натпрева
руваше на Зимските олим
писки игри во Сочи во 2014 
година каде што го освои 
деветтото место. Рускиот 
магазин „Спорт експрес“ ги 
прогласи Александра и неј

аЛексаНдра саитоВа Целосно име:  
Александра 
Александровна 
Саитова

Родена:  
 20 август, 1992 година  
(23 години), 
Москва Русија

Про фе си ја:  
спортистка, 
натпреварувачка во 
карлинг

зиниот тим за пет 
најубави натпрева
рувачки во карлинг 
од земјата домаќин 
на Зимските олим  
писки игри.

Претходно, москов
ската убавица го 
ос вои златниот 
ме  дал на Зимска
та универзијада во 
2013 година, која се 
одржа во Трентино, 
Италија. �
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Ци та ти:

# „ Не треба да се гледа колку имаме, туку 
колку уживаме, тоа е среќата.“

# „Не е важно дали ќе се паднете, туку 
дали ќе станете.“

# „Не гледајте назад. Можеби сте блиску 
до целта.“

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ДИЈАГНОСТИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА

Совршенството ни е во крвта

ЗА СИТЕ ИДНИ МАЈКИ
Како до брза, рана, едноставна и безбедна 
проценка на ризик од постоење на 
хромозомски нарушувања кај плодот?

едноставен, со едно земање крв и ехо преглед кај гинеколог

тест кој се прави рано (уште од 10. до 22. недела) во бременоста

за сите бремени жени, на која било возраст

резултати истиот ден

Тест за навремено, безбедно и рано откривање 
на бремености со висок ризик

ПРЕПОРАЧЛИВО ДА СЕ НАПРАВИ КАЈ СЕКОЈА ТРУДНИЦА!

Бул. Јане Сандански бр.7 лок. 4
тел: 02 24 77 345; факс: 02 24 77 347

E-mail: lab2@avicenalab.com.mk

Бул. 8 Септември бр.2, лок.1, Скопје
тел: 02 3179 001; факс: 02 3177 130 

моб: 075 211 406; lab@avicenalab.com.mk

Локација 2 - нас. Аеродром 
(Т.Ц. Три Бисери)

Локација 1- Комплекс Македонија 
(спроти Алумина)

 www.avicenalab.com.mk

PRISCA®

уБаВи Жени
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Бидете внимателни 
кога го стартувате 
автомобилот. Мачки

те што живеат на улица 
често се кријат под хауба 
за да се загреат. Место 
веднаш да го стартувате 
моторот и така да го по
вредите животното, најдо
бро е претходно силно да 
тропнете по хаубата за 
да ја исплашите мач
ката и да ја натера
те да побегне.

Никогаш не пуштајте ја 
мачката сама надвор. По
стои опасност да се загу
би и да смрзне.

уПотреБа На оцетот како 
идеаЛНо средстВо за 
чистење На домот

дом
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асПидистра

милениЦи

Аспидистра е декоративно зимзлелено 
собно растение, кое води потекло од 
Јапонија и од Кина. Ова растение има 
темнозелени листови и може да поднесе 
речиси сѐ. Отпорно е на условите во кои 
се одгледува и лесно се приспособува. 
Добро поднесува прав, сув воздух, чад, 
промена на температура

Цветот има виолетова боја, непривле
чен е и расте при земја и не може да се 
забележи. За да се освежи и да добие 
подобар изглед, во лето е потребно по
времено да се мијат листовите.

Во лето треба почесто да се залева со 
вода, но не смее водата да се задржува 
во тацната бидејќи е пречувствително 
на поголема влажност. Со вода се по
лева на четирипет дена во лето, а во 
зима еднаш седмично. Нема потреба 
да се дохранува.

Подобро се развива во мала саксија, 
која треба да биде во засенето место, 
без директни сончеви зраци, бидејќи ќе 
му останат жолти дамки на листовите.

Се чисти само со 
вода, без средства 
за поголем сјај на 
листовите, бидејќи 
тие трајно ќе ги 
оштета. Ако преку 
зима не е многу ниска 
т е м п е р а т у р а т а , 
може да се насади 
и во градина. �

Никогаш не оставајте ги мачката или кучето сами во авто
мобилот. Автомобилот е како фрижидер, кој одржува ладно, 
па вашите миленичиња можат да се смрзнат.

Бидете посебни внимателни со кученцата бидејќи тие не 
го поднесуваат добро студеното време како повозрасните 
примероци. Младенчињата дури и потешко можат да вршат 
нуждата надвор.

2

1

4

3 Правилото за непуш та
ње мачки важи и за ку
чињата. Сопствениците 

на кучиња не смеат својот 
миленик да го пуштаат без 

Избришете му ги стомакот и нозете на кучето кога ќе се 
вратите од прошетка. На нив често се задржуваат сол, 
антифриз и други опасни хемикалии со кои може да дојде 
во допир.

5
Немојте да го стрижете кучето до кожа бидејќи така му 
го отстранувате крзното, кое е природен изолатор. По 
капење добро исушете го миленичето, па дури потоа 
извадете го надвор.

6

7

животните се многу чувствителни на временските услови. 
Иако многу од нив се покриени со крзно, природната заштита 
не е доволна. Следуваат совети што ќе ви помогнат како на 
најдобар начин да го заштитите вашето милениче од ниска 
температура, снег и мраз

поводник. Најголем број ку
чиња се губат во текот на зи
мата. Причина за тоа е што 
овие животни поради сту
деното време често го губат 
сетилото за мирис и тешко 
го пронаоѓаат патот до дома.

8

9

10

Ако вашето куче поминува многу време надвор, засилете 
му ја исхраната, дајте му поголеми порции храна, посебно 
зголемете го внесувањето протеински намирници.

Обрнете внимание на трагите од антифриз. Оваа супс
танција е смртоносна за кучињата и за мачките. Затоа 
избришете ги сите места на кои се истурил антифриз, 
дури и најмала капка.

Обезбедете за животното топло место за спиење, катче 
прекриено со топло ќебенце, идеално за студените зим
ски денови.
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совети како  
да се грижите 
за милениците 
во зима 

Кисел вкус и силна арома – оцетот е 
задолжителен течен зачин за многу 
вкусни салати и јадења. Но, оцетот е и 
многу повеќе од тоа. Со години нана-
зад тој се користел во домаќинството 
како средство за чистење, природен 
лек или козметички препарат

ЛесНо чистење На микроБраНоВата Печ-
ка. Mесто да употребувате силни хе
микалии за да ја исчистите нејзина
та внатрешност, земете побезопасно 
оружје – оцетот. Во длабок сад изме
шајте ¼ шолја оцет и 1 шолја вода и 
ставете ја течноста да врие еднадве 
минути во микробрановата печка. Не 
вадете го веднаш садот и оставете ја 
вратичката затворена уште неколку 
минути. Потоа, избришете со крпа. Не 
само што полесно ќе ги отстраните ос
татоците од храна, туку ќе го уништите 
и силниот мирис од пуканки, риба и сл.

сПречуВање да се расПукаат јајцата При 
Варење. Додајте две лажици оцет во во
дата во која варите јајца. Тоа ќе ја зачува 
лушпата цела и ќе ја спречи белката да 
истече во водата.

чистење Прозорци. Измешајте еднакви 
делови оцет и вода и ставете ги во 
шише со распрскувач. Откако ќе ги 
испрскате прозорците, избришете ги 
со хартија од весник.

ЛесНо отстраНуВање заЛеПеНи етикети. 
Затоплете мала количина бел оцет, во 
него потопете крпа, а потоа ставете ја 
на етикетата што сакате да ја отстра
ните. Кога ќе биде целосно накисната, 
можете да ја одлепите без да се плаши
те од лепилото. �

http://www.femina.mk/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%98%D0%B5/%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0/10-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D1%83%D1%98%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://www.femina.mk/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%98%D0%B5/%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0/10-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D1%83%D1%98%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://www.femina.mk/%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8/%D0%BA%D1%83%D1%98%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8/%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%98%D0%B0%D1%98%D1%86%D0%B5


час да забрзува за 3,8 секунди. Максимал-
ната брзина изнесува 307 километри на 
час. При тестирањето на овој автомобил 
на патеката Нирбургринг во Германија 
постави време од седум минути и 39 се-
кунди, што доволно говори колку тој е 
добро избалансиран. 

„џулија квадрифолио“ доби 19-инчни 
зајакнати бандажи на кои се монтирани 
гуми од италијанскиот производител „Пи-
рели“, а на купувачите како опција им се 
нудат кочници изработени од карбон и од 
керамика со кои на ова возило, при брзина 
од 100 километри на час му се потребни 
само 31 метар за да застане. 

автомобилизам

Без разлика на претставувањето на 
послабата верзија на претстојниот Саем 
во Лос Анџелес, двете верзии силата на 
моторот ја пренесуваат само на предна-
та или на двете оски. Овој италијански 
убавец во себе ги има сите сигурносни 
системи што воопшто некогаш ги про-
извеле „Фиат“ или „Крајслер“, и затоа 
безбедноста при управувањето и при 
поголеми брзини е на највисоко ниво. 

Овој модел најпрвин ќе се нуди исклу-
чиво на пазарот во САД, а потенцијал-
ните купувачи ќе мора да почекаат до 
вториот квартал од следната година за 
да можат да го имаат во своите гара-
жи. Најавената почетна цена од околу 
70.000 долари е значително пониска од 
цената што треба да биде за европскиот 
пазар, која изнесува помалку од 80.000 
евра. 

Италиjанскиот убавец со поекономичен мотор 
за американскиот пазар

ТехнологиJа

52

„АЛфА РОМЕО“ 
ПОДГОТВИ ПОСЛАБ МОТОР СО МОДЕЛОТ

„џуЛИЈА“

Подготви |  
Бојан Момировски

„Леново ваjб Икс3“  
Телефон за 
аудиофили!

П окрај најсилната верзија 
на моделот „квадрифо-
лио“, моделот „џулија“ 

ќе се нуди со новоразвиениот 
турбо-бензински мотор со ди-
ректно вшприцување на гориво 
и со варијабилно управување 
на работата на вентилите, кој ќе 
развива 280 коњски сили. Иако  
овој модел требаше премиерно 
да биде претставен во февруари 
2016 година на Саемот за автомо-
били во Женева, од групацијата 

„ФсА“ се одлучија послабата бен-
зинска верзија малку порано да ја 
види светлината на денот. 

На врвот на понудата на „Алфа“ 
останува моделот „џулија квадри-
фолио“ чиј 2,9-литарски битурбо-
бензински мотор со шест цилин-
дра, кој е направен во соработка 
со „Ферари“, нуди 512 коњски сили 
и 600 њутн-метри најголем вртежен 
момент. Преносот на силата се извр-
шува преку шестостепен мануелен 
менувач, а сето тоа е доволно нови-
от модел на „Алфа“ кој е одговор на 
„БМВ М3“, од 0 до 100 километри на 

На задната страна се 
наоѓа 21-мегапикселна 
камера со сензор од „Сони“ и 
двотонски ЛЕД-блиц, додека, пак, на 
предната страна се наоѓа камера од 
осум мегапиксели.

Гигантот „Леново“ пре-
зентираше уште еден те-
лефон од серијата „вајб 
Икс“, кој се фокусира 
на квалитетот на звукот 
и на музиката. Покрај 
два стереозвучника, те-
лефонот има хајфај 3,0, 
со посветен ЕСС сабре 
ЕСв9018К2м, посебни за-
силувачи на звучниците 
и три микрофони за намалување на шумот. Со тоа, се 
гарантира дека ќе добиете едно од најдобрите музич-
ки искуства, барем кога станува збор за телефоните. 

На предната страна се наоѓа огромен  
5,5-инчен екран со фул ХД резолуција од  

1.920 x1.080 пиксели, додека, пак,  
процесорот е хексакор снапдрагон  

808 или октакор медијатек,  
во зависност од верзијата. 

Карактеристиките се  
дополнети со 2ГБ  

или 3ГБ РАМ, како и  
простор за склади- 

рање податоци  
од 16/32/64ГБ.  

Батеријата е со 
големина од 3.600 
милиампер-часови, 
а телефонот работи 
на „андроид 5.1.1“. 
Финално, на задна-
та страна се наоѓа 
веќе задолжителни-
от скенер на отпе-
чатоци. Продажбата 
почнува на 25 но-
ември, а основниот 
модел (со 2ГБ РАМ 
и 16ГБ простор за 
складирање) чини 
околу 250 евра.

Автомобилската групација „ФЦА“, составена од 
италијанскиот и од американскиот гигант за  
производство на автомобили, „Фиат“ и „Крајслер“,   
на Саемот за автомобили во Лос Анџелес го претстави 
моделот „алфа ромео џулија“ со послаб мотор, наменет 
само за Северноамериканскиот континент



оваа сезона ќе одиме чекор понапред
ИНдИрА КАСТрАТОВИЌ, СЕЛЕКТОРКА НА ЖРК ВАРДАРраКомеТ  |  инТерВJу

воопшто не 
размислувам за грешка 

на домашен терен, 
во следната група 

очекувам три победи. 
мора да одиграме 

перфектно

Разговараше | Бо јан Мо ми ров ски
Фото | Александар Ивановски

М акедонската јавност ја запозна 
како ракометарка, која беше 
еден од виновниците за мно

гу успеси во македонскиот ракомет. 
Денес Индира Кастратовиќ има нов 
предизвик. Веќе три години е пред
водник на женскиот ракометен клуб 
Вардар. Нејзините избранички, како 
и изминатите две сезони, успеаја да 
ја поминат првата фаза од европската 
Лига на шампиони. Ќе успее ли Вардар 
годинава да отиде чекор понапред 
освојувајќи ја Лигата на шампионите 
по вторпат во македонската ракомет
на историја?  Ќе стигне ли Кастрато
виќ како селекторка до успехот што 
го имаше како играч?

 Ова е трета година откако постои 
проектот жрК Вардар. Вие сте со 
него од самиот почеток, како го гле-
дате минатото, дали сте задоволна 
од резултатите?
КАСТрАТОВИЌ: Секогаш може подо
бро и мора да биде подобро, но, во 
глобала, треба да бидеме задоволни. 
Почнуваме трета година со овој про
ект, а двапати бевме на завршниот 
турнир, двапати игравме полуфинале 
на Лигата на шампионите, мислам 
дека тоа е еден голем успех.

 две години по ред Вардар игра на 
завршниот турнир во Будимпешта. 
На двапати игравте во полуфинале-
то, но никогаш не направивте чекор 
повеќе во борбата за европската 
титула, не се искачивте на тронот. 
што недостигаше? го има ли Вардар 
сезонава тоа што му недостигаше 
во изминатите две?
КАСТрАТОВИЌ: Па, добро, не е ни
когаш, играме само трета сезона во 
европски купови и имаме две полуфи
налиња. Нормално е да се стремиме 
кон тоа да бидеме чекор понапред. 
Мислам дека првата година имавме 
поголеми шанси отколку втората се
зона. Игравме продолженија со Будуќ
ност и несреќно загубивме. Втората 

година изгоревме во желбата да се 
реваншираме и загубивме со поубед
лива разлика, но се надеваме дека оваа 
сезона ќе одиме чекор понапред, па и 
до највисокото место на пиедесталот. 
Секогаш ќе го нагласувам тоа дека на 
Вардар многу му требаат силни нат
превари во домашното првенство во 
текот на сезоната. Тие се потребни 
за воигрување на екипата, за самодо
верба на секој играч. Кога има повеќе 
мечеви, може да се пробаат и повеќе 
тактики. Едно е тренинг, а сосема е 
поинаку кога се игра натпревар. Не
маме шанса пред настапот во Лигата 
на шампионите да ги испробаме так
тиките што ги подготвуваме. Играме 
пријателски натпревари и учествуваме 
на турнири, но немаме континуитет 
ниту во домашното првенство, ниту во 
некое регионално натпреварување. Тоа 
е предноста на најголемите екипи во 
Европа, кои претендираат за највисок 
пласман. Сега повторно имаме пауза 
до јануари, дел од ракометарките ќе 
настапат за своите репрезентации и 
нема да може да се воиграме пред про
должението од ЛШ.

 Од средината на минатата сезона 
соработувате со Јан Питлик. Каков 
е односот и дали однапред се поде-
лени работите?
КАСТрАТОВИЌ: Јан, пред сѐ, е голем 
човек. Одличен карактер, соработник 
и голем стручњак. Тренер, кој многу 
постигна во својата кариера како тре
нер. Никогаш не е оптоварен и секогаш 
е отворен за соработка и да помогне и 
да каже и да сподели искуство. Одлич
но се усогласивме. Јас повеќе ги знам 
девојките, за разлика од него, сосема е 
друг системот на работа на Балканот, 
тој секогаш работеше до Данките, кои 
играат поинаков ракомет. Соработката 
е одлична, дава резултати и се надевам 
дека така и ќе продолжи и ќе имаме 
одлични резултати.

 Оваа сезона ја почнавте со нео-
чекуван пораз од Ѓер. Меѓутоа, во 
продолжение девојките, заедно со 
стручниот штаб, покажаа дека имаат 
квалитет. групата ја завршивте на 
второто место и во следната група 
пренесувате четири бода. 
КАСТрАТОВИЌ: Повторно ќе нагласам. 
Прв меч и без посериозни натпревари 

претходно. Воопшто не барам алиби 
за поразот, ниту сакам да ги бранам 
ракометарките. Моравме подобро. 
Имавме голема желба за победа би
дејќи првиот натпревар го игравме 
на домашен терен и долго го чекавме 
почетокот на Лигата на шампионите. 
Веројатно и девојките психички не беа 
доволно подготвени. Мене ми е повеќе 
жал за поразот во Ѓер. Имавме игра го 
диктиравме темпото, но имавме пад 
во играта, кој нѐ чинеше победа. Во 
продолжение од ЛШ ракометарките 
покажаа дека се желни за игра. По оче
куваната победа над Хипо во Австрија, 
која многу значеше за враќање на са
модовербата, со Митјиланд знаевме 
дека мораме да победиме. Нормално 
дека дома сакаш на секој натпревар 
да победиш. Тоа беше многу важно за 
продолжување на сезоната.

 реално е да се очекува да се оства-
рат три победи на домашен терен 
во следната фаза. Познати се про-
тивниците, Будуќност, Букурешт и 
Сафехоф. дали тоа ќе биде доволно? 
Или, можеби, Вардар треба да брка 
и гостинска победа за пласман во 
четвртифиналето? што понатаму?
КАСТрАТОВИЌ: Воопшто не размислу
вам за грешка на домашен терен, во 
следната група очекувам три победи. 
Мора да одиграме перфектно. Добро 
е што првиот натпревар на домашен 
терен го играме против Букурешт, а не  
против Будуќност. Реално е да се раз
мислува и за победа на гости кај Сафе
хоф. Целта е да одработиме одлични 
подготовки по Европското првенство 
во декември и посакувам сите рако
метарки да се вратат здрави и полни 
со елан за продолжување на сезоната, 
тоа е најважно. Сите што учествуваат 
на такво наптреварување знаат дека 
тоа се многу тешки натпревари. Секој 
различно го поднесува поразот или 
победата на шампионатите.

 Медиумите шпекулираат дека го-
лем дел од носителите на играта на 
екипата на крајот од оваа сезона 
ќе си заминат. За тоа денеска има 
потврда од давор Стојановски, кој 
информираше дека Сираба дембеле 
нема да потпише нов договор. што 
е со другите ракометарки на кои им 
истекуваат договорите?

КАСТрАТОВИЌ: Со Сираба досега имавме 
одличен однос. Сепак, и покрај тоа што 
сама изјави дека во Вардар се чувству
ва прекрасно, сака промени, сака нов 
предизвик. Тоа е нејзина желба, нека ѝ е 
со среќа во натамошната кариера. Сека
ко дека ќе ни недостига, одличен играч 
е, но продолжуваме понатаму. Се работи 
за професионализам и задоволни сме од 
нејзините услуги. Клубот сега ќе мора да 
бара нови засилувања и соодветни замени. 
Во моментов сме фокусирани само на нат
преварите од Лигата на шампионите и јас 
и управата не размислуваме за конкретни 
имиња. Сите ракометарки се насочени со 
мислите како да се стигне до европскиот 
трон. Таквите одлуки ги донесува управата 
на клубот, тоа не е моја работа. Секако дека 
учествувам со сугестии околу изборот на 
играчите, но за тоа ќе се размислува по за
вршувањето на следните шест натпревари 
од Лигата на шампионите, во периодот 
февруари  март.

 Ќе доживее ли Вардар длабок рез во 
играчкиот кадар доколку и сезонава 
не успее да ја освои европската титу-
ла? Ќе се намали ли буџетот на тимот? 
Можеби ќе се обиде со нови сили во 
новата сезона?
КАСТрАТОВИЌ: Секогаш одиме со пози
тивна мисла. Во овој период од сезоната 
воопшто не размислувам за неуспех. Пак 
ќе повторам, оваа сезона целта е чекор 
повеќе од полуфиналето на завршниот 
турнир во Будимпешта. Клубот е на цвр
сти нозе, со одлични услови за работа, и 
секако дека нема никакви индиции дека, 
можеби, ќе се намали буџетот или голем 
дел од ракометарките ќе си заминат до
колку немаме успех, кој сите го очекуваме.

 Симпатизерите на вашиот клуб емо-
тивно се врзуваат со играчите, дали 
нивна смена ќе предизвика некои тур-
буленции?
КАСТрАТОВИЌ: Морам да нагласам дека 
сите во клубот се професионалци. Никој 
не знае што носи иднината. Морам да се 
навратам 15 години наназад. Знаеме колку 
играчи се сменија во Кометал додека да се 
стигне до европската титула. Тоа е процес 
што е неминовен. Некој ќе си замине, некој 
нов ќе дојде. Остануваме во добри односи, 
но работата си е работа. Никој претходно 
не знаеше дека ќе игра во Вардар и со кои 
соиграчи ќе настапува. Тоа е нормална 
работа, како и секој бизнис. 
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 – Колку чини падобранов?
 – 2.000 евра
 – А, ако не се отвори?
 – Ви ги враќаме парите.

 – Магионичарот: Сега во овој 
трик, ќе ја пресечам оваа жена 
на две!

 –  Од публиката: Друже, зошто од 
еден проблем ќе си правеш два?

 – Ми се јаде нешто.
 – Имам сланина, кобасици, 

чварки...
 – Ама веганка сум.
 – Имам фикус...

 – Директоре ќе има ли К15 
годинава?

 – Годинава не знам, ама кога ќе 
си отворам моја телевизија ќе 
има, цареви се дечките.

Ни террористе не смеет да улезет дома кое жената 
само шо укисала.

Мајка Му на Матеј...

Здраво телефанатици. Ми текна на ова утрово, кај пет часот ме разбуди малото комшиче, со 
кое спалните ни ги одвојува само еден ѕид. Секој ден, точно како петле, Матеј отвора очи (и 
уста). Штета што не живее до театар, така никогаш веќе не би доцнела ниедна претстава. За 

публиката не го гарантирам тоа.
И не сум слезен од планина (како родителите на Матеј, на пример) и затоа не ми пречи мало 

дете што плаче точно на секои два и пол часа. Тоа што вистински ме станува од кревет е кога 
мајка му ќе му сасне да спие. Кога таа ќе викне и мене ме фаќа страв и не заспивам, а не, пак, 

златен Матеј што сонувал дека го брка кучето на Филка од втори.
Си замислувам каква реклама за средство за чистење би била кога место глумицата што се 

смее ко недоветна кога децата и ги мачкаат прозорците со мрсни боички, би била оваа мојава 
од спроти. Бидејќи, сигурно, кога ќе си ја видиш ќеркичката како ти го крши карминот и го 

мачка на твојата венчаница не ти е прв рефлекс да се насмееш. Ќе се смееш подоцна, откако 
ќе се увериш дека „прашко“ ги испрал дамките. Е, таков прашок и јас би купил. 

А, ако мириса на дијаманти (како тоа мирисаат дијамантите?), сигурно не би провалил кај 
мајка му на Матеј да видам што детергент користи. И последно, таа омилената реклама за 

перење, каде што бојата магично се враќа на алиштата. Да, го пробав. На мојата црвена кошу-
ла одлично ѝ ја врати розовата боја. 

Малиот брат 

ТВТеКа

�  27 ноември 1919 година 
 По Првата светска војна, во 

која учествуваше на стра-
ната на Оската, Бугарија 
потпиша мир (Нејски ми-
ровен договор, потпишан 
во Неј на Сена) врз основа 
на кој Добруџа ѝ припад-
на на Романија, приморјето 
на Тракија и на Грција, а 
градовите Струмица, Бла-
гоевград и Цариброд на 
Кралството СХС.

�  29 ноември 1926 година
 Во Тетово е пуштена во ре-

довно производство хидро-
централата „Пена“, прв и 
најстар хидроенергетски 
објект во Македонија (до-
тогаш сите биле на јаглен). 
Изградена е во периодот од 
1924 година до септември 
1926 година. Инвеститор 
беше тетовското индустри-
ско акционерско друштво 
формирано на иницијатива 
на Михајлович, руски еми-
грант, кој живеел во Тетово.

�  30 ноември 1894 година
 Македонскиот револуцио-

нер Гоце Делчев, лично од 
Даме Груев, примен е за 
член на ВМРО.

�  2 декември 1946 година
 По борбата што се водела 

меѓу македонските партиза-
ни и грчката владина војска 
на патот Лерин - Псодери, 
грчките власти почнале 
со терор во селото Буф. 
Околу 200 полицајци и 80 
вооружени монархисти од 
околните села вршеле гра-
бежи, горење и пустошење. 
Запалиле 46 трла, плевни, 
воденици, ѕверски мачеле 
28 невини Македонци.

�  3 декември 1942 година

 Во Тетово излезе првиот 
број на весникот на Ок-
ружниот комитет на КПЈ за 
територијата на Македонија 
под италијанска окупација 
„Востаник“. Излегуваше до 
февруари 1943 година.

ВремеПлоВ

Секој маж во присуство на убава жена се понаша како 
дете...Се сака да пипне!

Aко сакаш мислење од женет човек, боље прашај ја 
директно жена му.

Некој гледајќи во сонцето може да погоди колку е 
саат, јас гледајќи во новчаникот можам да погодам 
кој датум е.

Добро е шо ми постојат двата гласа шо нон стоп ми 
зборат у главата!!! Инаку ќе требаше нонстоп да се 
правдам зошто јадам како за тројца.
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За са ла та та ќе ви тре ба 
(1 шол ја=240 мл):
•	500	гра	ма	пи	ле	шки	стек

•	Зе	ле	на	са	ла	та	поз	на	та	ка	ко	ајс	берг	или	 
ки не ска ма ру ла

•	мал	ку	цр	ве	на	зел	ка

•	2	лук	чи	ња

•	1	кра	ста	ви	ца

•	1/3	шол	ја	ба	де	ми

За пре ли вот ќе ви тре ба:
•	3	ла	жи	ци	тем	но	су	са	мо	во	мас	ло

•	1/4	шол	ја	вин	ски	или	ори	зов	оцет

•	1/4	шол	ја	рас	ти	тел	но	мас	ло

•	2	ла	жи	ци	ше	ќер

•	1	ла	жич	ка	сол

•	пр	сто	фат	ме	лен	црн	пи	пер

# Пи ле шко то ме со ста ве те го да се ва ри во 
со ле на во да.

# Исеч кај те ја са ла та та, изрен дај те ја зел
ка та, до дај те го исеч ка но то лук че и кра
ста ви ца та и из ме шај те ги. До дај те ги и 
сеч ка ни те ба де ми.

# Во сад ста ве те ги си те со стој ки за пре ли
вот и уба во из ме шај те ги.

# Пи ле шко то иски не те го на пар чи ња, или 
исеч кај те го и со е ди не те го со са ла та та и 
со пре ли вот.

# За да го до би е те автен тич ни от вкус, тре
ба да ко ри сти те тем но су са мо во мас ло. 

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:
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куJнски тефтер

ки не ска пи ле шка  
са ла та




