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настан на неделата
ВоВед

Специјален сеф за  
ветер и магла

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

Во фабриката на СДСМ  
не се печатело само 
достоинство

н амерата на Специјалното 
јавно обвинителство да 
ја одржува маглата око-

лу нелегално прислушуваните 
разговори кои беа и се во посед 
на Зоран Заев, е уште еден силен 
показател дека оваа, од многу-
мина оспорувана институција, сѐ 
уште нема намера да ја исполни 
основната цел на своето посто-
ење – да ги штити интересите 
на државата и на граѓаните. Со 
што е задолжена Катица Јанева 
да се поставува како заштитник 
на обвинетиот, а не на државата, 
ќе покаже времето. Но, сигурно 
се во голема заблуда и таа и Заев 
и целата опозиција, ако сметаат 
дека на вака наивен начин ќе ги 
изиграат законите и граѓаните, 
кои сѐ уште со трпение чекаат 
одговори. Јанева треба да биде 
свесна дека позицијата не ѝ дава 
ниту ингеренции, ниту моќ да 
ја скрие вистината од народот, 
макар ја чувала и во специјален 
сеф од еден кубен метар. 

Токму затоа зачудува начинот 
на кој Катица Јанева одлучи да 
ги прими снимките без притоа 
да соопшти дали воопшто е на-
правен записник на примените 
материјали. Со овој потег само 
уште еднаш покажа дека е под-
готвена да оди чекор подалеку 
во самопонижувањето и во ури-
вањето на авторитетот на и така 
нестабилната институција. 

Всушност, од неа никој не бара 
да прави кривично дело и да 
објави нелегално прислушувани 
приватни разговори, како што 

тоа го правеше Заев. Од неа се 
бара да даде основни информа-
ции за случајот кој, со договорот 
од Пржино, некој решил дека 
токму таа треба да го расчисти. 
Со одлуката да молчи, наместо 
да го расветлува случајот, таа 
дополнително ги зголемува 
сомневањата дека во специјал-
ниот сеф нема ништо друго ос-
вен ветер и магла и со тоа само 
му остава простор на обвине-
тиот и понатаму да манипули-
ра со овие материјали. Молкот 
не може поинаку да се толкува 
освен како немање начин да се 
оправдаат нелогичните ставови 
и потези на Заев. Но, проблемот 
е во тоа што Катица не е адвокат 
на Заев за да ги правда неговите 
постапки, туку обвинител, кој 
е прескапо платен за да спречи 
државата и граѓаните сѐ уште да 
бидат заложници на овој човек. 

Токму затоа, Катица Јанева не 
смее ниту за момент да калку-
лира со информациите и мора 
веднаш да одговори дали Заев, 
конечно, ги испочитува зако-
ните и ги предаде сите 600.000 
прислушувани разговори кол-
ку што тврдеше дека поседува? 
Ако одговорот е „не“, тогаш, исто 
така, треба да соопшти колку 
снимки предал? Има ли поим 
Катица каде се останатите до 
600.000? Заев лажел, сѐ уште ги 
чува кај себе или ги поделил или 
продал за лични интереси? 

Специјалната обвинителка, 
исто така, ќе мора да даде от-
чет пред јавноста за тоа дали 

добила оригинални снимки 
како што му беше наложено на 
Заев, или лидерот на опозиција-
та повторно дели копии? Дали 
обвинителката, која очигледно 
го остава случајот да се води спо-
ред волјата на обвинетиот, може 
да гарантира дека тој повеќе не 
располага со прислушувани раз-
говори или и за тоа ќе му веру-
ва на зборот на обвинетиот? На 
крај, кога планира Јанева да ги 
објави наводните 20.000 граѓани 
кои биле жртви на незаконско 
прислушување? Тие се првите 
што треба да ги дознаат одго-
ворите на овие прашања, а не 
амбасадорите и странските ди-
пломати. 

Давањето одговор на овие пра-
шања не е избор на Катица Ја-
нева, туку нејзина обврска, исто 
како што и е обврска да направи 
записник на примените мате-
ријали. Не само затоа што тоа го 
наложуваат законите, туку и за 
утре, не дај Боже, да не му текне 
некому да каже дека снимките 
испариле од сефот на Катица. То-
гаш, Катица нема да биде посо-
чувана како соработник на Заев, 
туку како единствен виновник 
за исчезнувањето на доказите. 

Додека техничкиот министер за внатрешни 
работи бара начин како да им се одмазди 

на професионалците во полицијата што ги 
разобличија црните сценарија на опозицијата, 
истрагата за „Фабриката за афери на СДСМ“ 
открива нови скандалозни детали.

Прво беше утврдено дека сите сто и пет лични 
карти што „Фокус“ му ги предаде на МВР 
биле печатени кај Захир Бекири, а потоа беа 
откриени и двајца судии што од 2012 година 
му овозможувале на Чаушот да го одложи 
издржувањето на затворската казна.

Единствената реакција од страна на 
раководството на СДСМ изминатиов период 
беше несериозниот обид на Петре Шилегов 
да ја обвини „Република“ дека ги искривува 
фактите објавени во опозицискиот „Фокус“ 
иако за тоа не приложи ниту еден издржан 
аргумент. Од друга страна, доказите од 
истрагата покажуваат дека покрај личните 
карти, во истата „фабрика“ се печателе и 
фалсификуваните пасоши, „афера“ што 
Соросовиот „Фокус“ ја објави во ноември 
2014 година. И двете афери беа објавени од 
ист новинар во неделникот, а интересно е 
што за аферата за фалсификуваните пасоши 
доби и награда од Европската унија и од 
Македонскиот институт за медиуми.

– Во оваа ситуација, сакам јавно да се 
оградам од новинарите без’рбетници и да 
кажам дека ние, новинарите-истражувачи 

сме тие што ќе го зачуваат достоинството 
на професијата – рече новинарот Љубиша 
Арсиќ по добивањето на наградата.

Дали новинарот свесно учествувал во 
фабрикувањето на аферата или бил 
изманипулиран ќе утврди истрагата. 
Неизвесно е дали и годинава ќе биде награден 
за „истражувачката“ сторија. 

Од доказните материјали што се проверени 
досега е откриено дека осомничените имале 
редовна и континуирана комуникација и со 
Зоран Божиновски, кој е осомничен во случајот 
„Шпион“. Постојат сериозни сомневања дека 
Божиновски зел одредена сума пари за да 
објави одредени информации. Парите во 
соседна Србија му биле доставени од лице што 
е дел од раководството на СДСМ и директор 
на едно јавно претпријатие.

Не се исклучува можноста, доколку се докаже 
некаква вмешаност во целиот скандал, и тие 
да одговараат кривично. 
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И зјавата на српскиот минис-
тер за надворешни работи 
Дачиќ дека Србија ја сака Ма-

кедонија како Папуа Нова Гвинеја 
најпластично го опиша принципот 
врз основа на кој Македонија во 2016 
година ќе се обиде да затвори дел 
од своите надворешнополитички 
приоритети. Контроверзниот срп-
ски дипломат и некогашен близок 
соработник на Слободан Милошевиќ 
прецизно ги дефинираше односите 
на Србија со соседите. „Ние ве почи-
туваме како соседи, но не сакаме да 
кажеме дека ве сакаме. Зошто? Кој 
ви вели дека ве сака, тој ве лаже. 
А утре ќе ве мрази. Ве сакаме како 
Папуа Нова Гвинеја. Тоа важи и за 
Црна Гора и за Македонија. Би плу-
кнал на себе кога би рекол дека сте 
прекрасни. Но, ние немаме подобри. 
Какви и да сме, дајте да живееме за-
едно, рече Дачиќ , прашан како гле-
да Србија на Македонија и на Црна 
Гора по гласањето на двете држави 
за прием на Косово во системот на 
Обединетите нации. Принципот на 
интерес како доминантен во односи-
те меѓу државите и меѓународните 
институции и организации ќе биде 
пресуден и овој пат. 

еУ и нато 

Иако кон средината на годината 
Македонија ќе се најде на маса за 
време на самитот на НАТО што ќе 
се одржи во Полска, земјата не тре-
ба да се надева дека може да добие 
нешто повеќе од епизодна улога, 
каква што имаме по самитот во Бу-
курешт кога Грција со вето го урна 
планот на САД да станеме членки 
на алијансата. Минимални се шан-
сите по осум години од Букурешт 
да биде исправена неправдата. Сè 
уште нема критична маса што би 
можела да ја натера Грција да го 
симне своето вето. Засега се чинат 
недоволни обидите на поединци, 
организации и на држави да го 
наметнат прашањето и Македо-
нија заедно со Црна Гора да стане 
членка годинава. Во овој случај, не 
можат да ни помогнат ниту инте-
ресите на алијансата, која се наоѓа 
пред сериозен предизвик откако 
Русија ги покажа своите глобални 
интереси, окупира делови од Ук-
раина и влезе во Сирија. 

Ситуацијата со ЕУ е поинаква во 
поглед на интересите од таа со 
НАТО. За разлика од НАТО, кому 
проширувањето може барем сим-

болично да му го замени загубеното 
влијание на Блискиот Исток, ЕУ не 
само што нема потреба од проши-
рување туку шефот на Европската 
комисија Јункер јасно кажа дека до 
2020 година никој не треба да се на-
дева на членство и со тоа ги смири 
противниците на прием на нови 
членки. Трендот на односите со ЕУ 
во 2016 година помалку ќе зависи 
од спроведените реформи отколку 
од развојот на политичката криза 
во земјава. Ако во април со добро 
изведени избори Македонија изле-
зе од криза, тогаш наесен е можно, 
конечно, да го почувствуваме мор-
ковот што го најавуваат од Брисел. 
Сите анализи велат дека со фер из-
бори и продолжување на реформи-
те во декември можеме да добиеме 
датум за почеток на преговори за 
членство што ќе биде историски 
чекор за Македонија. Се разбира, 
за тоа да се случи потребно е ис-
полнување на уште еден предуслов. 

Името како предуслов за 
сѐ друго 

Посредникот Метју Нимиц пред два 
месеца најави дека сега е вистин-
ското време за решение на долго-
годишниот спор со што најави дека 

по изборите во Македонија може да 
дојде до интензивирање на разго-
ворите за разликите околу името 
и, конечно, наоѓање решение. И по-
крај апелот на македонскиот шеф 
на дипломатијата Никола Попоски 
најавите и оптимизмот од Атина 
да не се доживуваат пресериозно, 
објективно е дека со две стабилни 
влади во Грција и во Македонија 
би можело да се интензивираат 
разговорите. Уште пообјективно 
е, доколку Грција не отстапи од 
својата црвена линија, решение-
то да биде недостижно затоа што 
Македонија веќе нема простор за 
маневар, особено што Грција ин-
систира на нарушување на маке-
донскиот идентитетски концепт. 
Во овој контекст, еден од главните 
проблеми останува фактот што 
Грција не мора да брза, а, во исто 
време, за владата во Атина какво 
било решение не може да ѝ доне-
се поени туку само разочарување 
кај дел од јавноста. Ако се анали-
зираат чекорите преземени меѓу 
двете земји во годината зад нас, 
има простор барем за оптимизам 
дека отвореното непријателство 
може да се сведе на дипломатски 
анимозитет. Посетата на Коѕијас 
на Скопје и посетата на Попоски 
на Атина, како и низата проекти во 

рамките на договорот за мерките за 
градење доверба можат да доведат 
до клима што, за промена, нема да 
биде непријателска. Доколку двете 
земји, а особено Грција, успеат да ја 
убедат својата јавност дека другиот 
не треба да се гледа како неприја-
тел, тогаш има шанси и за нешто 
повеќе од протоколарни средби и 
преговори. Во спротивно, не само 
во 2016 година, туку и на долг рок, 
не можеме да се надеваме на реал-
но придвижување на работите во 
позитивна насока. Соработката на 
полето на бегалците, која дојде како 
резултат на притисокот од Брисел 
и искажаниот заеднички интерес 
за сега запрениот гасовод  „Турски 
тек“ има потенцијал дополнително 
да помогне за приближување на 
двете земји и на двата народа, но, 
сепак, засега оваа комуникација 
нема никаква практична примена 
кога станува збор за решение на 
спорот за името. 

Србија 

Одличните односи што Македонија 
ги има со Србија и добрите меѓув-
ладини контакти не се гаранција 
дека Скопје и Белград во 2016 го-
дина ќе имаат плодна соработка. 

Интересот пред пријателството и принципите

Летото господово 
2016 во поглед 
на македонската 
надворешна политика 
би можело да биде едно 
од помалку извесните во 
современата македонска 
историја. Иако засега 
не се очекуваат 
големи турбуленции 
на меѓународен план, 
Македонија во годината 
пред нас може да се 
соочи со сериозни 
предизвици на кои 
ќе мора навремено и 
соодветно да одговори. 
Како ќе се одвиваат 
настаните и какви 
резултати ќе добиеме, 
се разбира, не зависи 
само од Македонија 
туку и од глобалните, 
регионалните и од 
континенталните 
трендови што влијаат на 
меѓународната позиција 
и на многу посилни земји 
од нашата

МАКЕДОНСКАТА НАДВОРЕШНА ПОлИТИКА ВО 2016 ГОДИНА

Пишува |  
Горан Момироски

колумНа
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„Им пред ло жив на мо и те по ли тич ки 
опо нен ти:  Пре ста не те да ла же те за ме-
не, а јас за воз врат ќе пре ста нам да ја 
ка жу вам ви сти на та за вас!“ Ви зву чи 
ли со од вет но на на ша та по ли тич ка сце
на? Се пак, ова не е ло гич ни от пред лог на 
ВМРОДПМНЕ до СДСМ. Исто ри ја та се по
вто ру ва во раз лич ни др жа ви во раз лич но 
вре ме, па та ка, и по 63 го ди ни оваа мис ла 
на Ад лај Сти вен сон од кам па ња та во САД 
во да леч на та 1952 го ди на де не ска има го
ле ма смис ла во Ма ке до ни ја. Ба шка, тол ку 
па ра до ксал но  ви сти на та за дел од опо

зи ци ски те чел ни ци е свр за на со 
мно гу ла ги, ем до ка жа ни. Нај
го ле ми от дел се са мо де ман ти
ра ња, та ка што, де фи ни тив но, 
не ма ат ни ко го друг да об ви нат. 
А да, ту ка се ко гаш се „не при ја
тел ски те“ ме ди у ми, кои по сто
ја но се дрз ну ва ат да пи шу ва ат 
за ла ги те. 

ло ги ка та е ед но став на: ка жу ва
те не ло гич на и те шка ла га, по
тоа екс прес но и не у мес но се са
мо де ман ти ра те, за да на кра јот 
да ви би дат ви нов ни ме ди у ми те 
што пи шу ва ле за вас?! Тол ку ре
тро ко му ни стич ки. На ју ба во би 
ви би ло тие да не по сто јат, што 
нај ве ро јат но и го пла ни ра те во 
слу чај на пре зе ма ње на вла ста. 
Не ко гаш во ид ни на, не ли. Да ја 
вра ти те „уба ви на та“ на жи ве е
ње то од по че то кот на 90ти те, 
со ци јал но, иден ти тет ски, еко
ном ски, ме ди ум ски. Уба ви ни, 
не ли. Не вра бо те но ста не е бит
на, и она ка во Ма ке до ни ја не ма 

не вра бо те ни со ци јал де мо кра
ти – си те тие про бо но ра бо тат 
про тив сво ја та др жа ва, се ше
гу ва ат на со ци јал ни те мре жи. 
Проб ле мот е во па ра до ксот што 
нив ни те чел ни ци, иде о ло зи и 
стра те зи тоа со ле но го нап
ла ќа ат. Но, сме тки те се чуд на 
ра бо та. Не се се ко гаш ло гич ни. 
След на та сме тка се по ла га на 
24 април. Сто ти на де но ви ги 
де лат оние нај за дол же ни те до 
от че тот. Ис пи ту ва ња та на јав
но то мис ле ње, че твр то по ред 
(па ду ри и она пет то то срп ско 
фин ги ра но и до бро нап ла те но), 
ја раз го лу ваа при чи на та за сѐ 
по наг ла се ни те симп то ми на из
бо ро фо би ја на „Па вел Ша тев“. 
Оп ци и те што им сто јат на рас
по ла га ње се две: или на из бо
ри, или по втор но бој кот. А тој 
бој кот би зна чел не по чи ту ва ње 
на тол ку са ка на та ЕУ, на САД 
и оста на та та ме ѓу на род на за
ед ни ца. Де фи ни тив но, сле ду ва 
те шка го ди на за СДСМ...

СДСМ НА ТЕШКИ МАКИ  ВО 2016 ГОДИНАаНализа

Пишува |  
Љупчо Цветановски

Го ди на кога 
сметката 

мора да се 
плати

Из ми на та та го ди на бе ше мно гу те шка за 
Ма ке до ни ја. Но ва та 2016 го ди на, пак, сѐ 
по из вес но, ќе би де те шка за оние што ѝ ги 
соз да доа ма ки те на др жа ва та. Тик-так, тик-
так, из бо ри се бли жат, а по нив и фи нал на та 
сме тка за ма ни пу ла то ри те. Кој ќе би де нас-
лед ник на Гру ев ски, брм чат со ро со и ди те?! 
Не е ни бит но, за тоа што се знае кој ќе би де 
пре ми ер по три ме се ци. Проб ле мот е друг – 
кој ќе го за ме ни За ев? Во ме ѓу вре ме, жи ве ев-
ме во но во го диш на сказ на – до бив ме ми ни-
стер Де до Мраз и ми ни стер ка-скр жа вец...

Прашањето за признавањето на 
Косово и негов прием во светска-
та организација (или агенции на 
ОН како УНЕСКО) ќе остане гла-
вен навигатор во односите меѓу 
двете земји. Фактот што Косово за 
оваа година планира уште некол-
ку апликации за прием во светски 
институции каде што ќе треба да 
гласа и Македонија, ја отежнува 
задачата да се одржат добрите од-
носи, кои пред нецели три години 
обезбедија српска прослава на 100 
години од Кумановската битка и 
ослободување на српскиот егзарх 
Вранишковски. Во секој случај, 
односите ќе бидат диктирани од 
начинот на кој српскиот преми-
ер Вучиќ ќе го употребува својот 
популистички мандат. Доколку во 
неговите анализи биде проценето 
дека напад на Македонија ќе значи 
поголема поддршка од српската 
јавност, во тој случај ниту еден че-
кор од македонска страна нема да 
ги спречи негативните трендови 
меѓу двете земји. 

Косово - албанија 

Македонија во наредната година 
може да очекува стабилни односи 
со владата во Тирана и да се на-
дева на внатрешна стабилност 
на косовската влада. Откако ми-
натата година по настаните во 
Куманово, и покрај обидите на 
дел од косовското раководство, 
беше направен обид да се нару-
шат односите со Скопје, годинава, 
доколку нема нови инциденти 
во кои главни актери се херои-
те на УЧК, не би требало да има 
турбуленции меѓу Македонија и 
Косово. Изборите во Македонија 
би можеле да раздвижат дел од 
радикалните косовски структури, 
но засега нема индиции дека се 
можни инциденти и покрај опас-
носта дел од ветераните на УЧК, 
кои се бореле заедно со уапсени-
те во Куманово, да предизвикаат 
инциденти во земјата или на гра-
ничната линија меѓу двете земји. 

Бугарија 

За разлика од пред неколку го-
дини, кога од Бугарија премногу 
често доаѓаа провокации, закани 
и навреди, во 2015 година, а би 
требало и во оваа година трендот 
да продолжи. Владата на Бојко Бо-
рисов, и покрај извесни недовет-
ни коментари, беше воздржана за 
време на кумановските настани, а 
самиот Борисов веќе не се обидува 
да ја искористи секоја можност 
за да го крене својот рејтинг на 
сметка на Македонија. И покрај тоа 
што речиси замреа сите преговори 
за потпишување договор за прија-
телство меѓу двете земји, како да 
се случува затишје. Овој пат се на-
деваме на подолго и со тренд тоа 
да се претвори во пријателство без 
потреба од потпишување посебни 
договори. Се разбира, прашањето 
за постоењето на македонската 
нација и јазик останува под тепих 
сѐ до некоја наредна пригода. 

колумНа
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Кој на друг пуч му под го тву ва,  
сам во не го па ѓа...
Уште не што им се удри од гла ва. Да, од иста та гла ва ко ја ла же
ше во Изра ел, во Сло ве ни ја, во Ма ке до ни ја... „Тиктак, тиктак...“ 
бе ше оми ле на та оно ма то пе ја на ли де рот со ко ја ги нај а ву ва ше 
сво и те бом би. Се га, по бла ми ра ње то со не за кон ски и со не е тич ки 
ма те ри ја ли кои му експ ло ди раа в скут, со иста та оно ма то пе ја 
кон ку рен ти те за тро нот го пла шат ли де рот во СДСМ. А им дол жи 
на мно гу ми на. Оние што беа отсе че ни од пар ти ја та и ди стан ци
ра ни ка ко не по доб ни, се га ги три јат ра це те и му под го тву ва ат 
уште ед на не го ва оми ле на деј ност: пуч. Но, на пар ти ски кон грес 
и ле гал но, за раз ли ка од не го ви от. Име ну ва ње то е са мо сим бол 
на па дот што сле ду ва, но ја со др жи и ше го биј но ста за ре зул та тот 
на пу чот што тој го пла ни ра ше. „Ќе пад не за три де на“ ќе ста не 
ре че ни ца ко ја ќе се об ви сти ни во па дот на тво ре цот на иста та.

Ка ти ца ги вра ти пу чи сти те до ма, но неј зи но то вто ро чу до 
тре ба да до не се по бе да. Бе а ти фи ка ци ја та е обез бе де на, но за 
да ста не све ти ца за со ци јал де мо кра ти те, очиг лед но, ќе тре ба 
да се пре кр сти во Мер лин. Не бо сан ски от, бри тан ски от не ли...

Не ми нов но ста на по ра зот на из бо ри на мет ну ва и нај а ва за сме на 
на За ев. Оп ста но кот на ли дер ска та по зи ци ја изг ле да ка ко пу ста 
жел ба и мар кси стич ка уто пи ја. Но, за раз ли ка од до се гаш на та 
пра кти ка, оче ку ва ња та се де ка овој пат Ше ќе рин ска не ма да 
кур ту ли од пу чот на не за до вол ни ци те. По себ но Ши ле гов и 
ду зи на дру ги за е ви сти или ше ќе ри сти. За тоа, ка ко и име то на 
овие вто ри те под др жу ва чи, изг ле да смеш но и па те тич но се
којд нев но то пра ша ње на со ро со ид ни те ме ди у ми, кои се мно гу 
за ин те ре си ра ни кој ќе го за ме нел пре ми е рот Гру ев ски ко га тој 
са мо вол но ќе се пов ле че од функ ци ја та пре ми ер. Проб ле мот е 
во фа ктот, што, кој и да би де, си те зна е ме кој ќе би де пре ми ер 
по из бо ри те на 24 април, т.е. кој ќе ја во ди вла да та до да леч на
та 2019 го ди на. Ви стин ско то пра ша ње, а и по ло гич но то е, кој 
ќе го за ме ни За ев? Кан ди да ти има мно гу, но си те нив ги че ка 
мно гу, мно гу ра бо та за да ја опра ват пар ти ја та и да ја вра тат на 
ви стин ски от ко ло сек. Со нап ли вот на за е ви зам, нов пра вец во 
свет ски те по ли тич ки чи тан ки кој го оз на чу ва нај о чај нич ко то 
и нај бе скру пу лоз но ни во на дејс тву ва ње на еден по ли ти чар, 
СДСМ се ри оз но апо ли тич ки за бе га во ма ме ње, ма ни пу ли ра ње и 
во кри ми нал ни афе ри. Во оваа ма ке дон ска пар ти ја има сѐ освен 
по ли ти ка. За вра ќа ње од мр тви те, или во овој слу чај од ла ги те, 
ќе им тре ба кон кре тен и це ло сен ре монт. А ста ри те ве лат де ка 
ста ра ку ќа е по до бро да се сру ши откол ку да се ре но ви ра, за тоа 
со до бра об но ва чи ни „ѓа вол и пол“. По до бро е да се из гра ди но ва 
на здра ви те ме ли. Исто е и во по ли ти ка та. Мо же би ре мон тот и 
не ма да би де по тре бен?

Но во го диш на сказ на: Ми ни стер ка-скр жа вец,  
ми ни стер Де до Мраз?!
Ако де нот по утро то се поз на ва, нѐ оче ку ва дол га го ди на, или ба рем 
дол ги че ти ри ме се ци, не ли. Ма ке дон ско то утро за поч на со отсус
тво то на ми ни стер ка та Ре мен ски, ко ја не са мо што не се по ја ви кај 
пр во то бе бе и ја пре кр ши во ста но ве на та тра ди ци ја, ту ку тех нич ки 
ис пад на скр жа вец за еден злат ник и не кој си тен де нар. Да, мо же ше 
да се ва ди де ка тоа е по ра ди пар ти ски при чи ни  град ски от та тко и 
ми ни сте рот за обра зо ва ние не ѝ се до бро друш тво, но за тоа, исто 
та ка, мо же ше да дој де во друг, сопс твен тер мин. Од дру га стра на, 
мо же би бе ри ќе тот за си те дру ги во др жа ва та ис пад на зи јан за ми
ни стер ка та – па три злат ни ка на ме сто еден ѝ се ви доа прем но гу?!

Исто вре ме но, чо ве кот што два де на по ра но го уна пре ди со пру гот на 
иста та ми ни стер ка за це ли че ти ри ска ли ла, се за ни ма ва ше со што 
дру го ако не со нај а ви за но ви не за кон ски, не ло гич ни и не ар гу мен
ти ра ни сме ни на по ли ци ски чел ни ци во др жа ва та. Ка ко ја за вр ши 
го ди на та, та ка ја поч на и дру га та, на гра ду вај ќи пар ти ски пос луш ни ци. 
Спа сов ски пред и по Но ва го ди на ја пре зе де уло га та на Де до Мраз за 
ис по сте ни от сдсмов ски ка дар, кој де сет го ди ни че ка уна пре ду ва ње 
по ра ди пар ти ски, а не по ра ди про фе си о нал ни ква ли те ти.  Ве ру ва ле 
или не: скр жа вец и Де до Мраз, ли ко ви ка ко из ле зе ни од но во го
диш ни те сказ ни со кои те ле ви зи и те го оку пи раа ете рот де но ви ве.

„Кон цеп тот за по бе да на из бо ри по ле га лен 
пат за СДСМ е комп лет но про ма шен по ра-
ди не кол ку мош не очиг лед ни при чи ни“, 
ве ли доц. др Иван ка До дов ска од Прав ни от 
фа кул тет во Скоп је, „пр венс тве но по ра ди 
тоа што кон фор миз мот и аро ган ци ја та 
што ја нас ле ди ја од сво и те прет ход ни ци 
ги до ве де во си ту а ци ја на не при фа ќа ње 
на во оч ли ва та ре ал ност, т.е. де ка вла ста 
про из ле гу ва од гра ѓа ни те и са мо тие се 
ме ро дав ни ко га ста ну ва збор за тоа кој 
ќе би де на власт“.

„По на та му“, про дол жу ва До дов ска, „дла бо-
ка та без и деј ност во од нос на стра те шки те 
при о ри те ти за Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја ги 
до ве де про та го ни сти те на ле ви ца та во 
ќор со как од кој ни ка ко не мо жат да из ле-
зат, би деј ќи не зна ат ко ја е при чи на та по-
ра ди ко ја дејс тву ва ат на по ли тич ки план. 
Та му по стои са мо ед на јас на цел, а таа е 
вла де е ње без из бо ри, без ус лов но бо га те-
ње и спро ве ду ва ње на ре ван ши зам на си те 
не и сто мис ле ни ци без ог лед на тоа да ли 
ста ну ва збор за иде о ло шки при пад ни ци 
или за иде о ло шки про тив ни ци. До каз за 
тоа што го го во рам се, се ка ко, при ме ри те 
што ги ви дов ме во те кот на це ла та из-
ми на та го ди на, поч ну вај ќи од оби дот за 
соз да ва ње на ве штач ка по ли тич ка кри за 
со по мош на не ле гал ни дејс тва, по на та му, 
не транс па рент но то и крај но не до лич но 
од не су ва ње на ли де рот на СДСМ, Зо ран 
За ев за вре ме на ку ма нов ски те на ста ни 
во мај 2015 го ди на, па сѐ до иска жу ва ње то 
на не ло јал ност кон др жав на та без бед ност 
со актот на из не су ва ње на дел од раз го-
ва ра но то за вре ме на Со ве тот за без бед-
ност под ра ко водс тво на пре тсе да те лот на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, Ѓор ѓе Ива нов, во 
про ши рен со став, од стра на на исти от За ев. 
Си те тие ин ди ка то ри, прос ле де ни со ни за 
дру ги кои до се га ат до ден-де нес, го во рат 
во при лог на кон ста та ци ја та де ка во Ма ке-
до ни ја ле ва та оп ци ја функ ци о ни ра ка ко 
еден страш но ло шо на шти ман ор ке стар 
во кој ин ди ви ду а та е комп лет но мар ги-
на ли зи ра на, а до бри те идеи се отфр ле ни, 
при што со се ма е ло гич но да зак лу чи ме 
де ка без ог лед да ли ќе го по чи ту ва до го-
во ре но то од Пр жи но и от та му ќе из ле зе на 
прет стој ни те пред вре ме ни пар ла мен тар-
ни из бо ри или не, СДСМ е де фи ни тив но во 
комп лет на де фан зи ва ко ја по ле ка ја уби ва 
оваа по ли тич ка но менк ла ту ра пред очи те 
на це ла та ма ке дон ска јав ност“.

до дов ска:  
нас ле де на та  

аро ган ци ја  
ги од де лу ва  

од ре ал но ста

аНализа

По 2015 го ди на, по
ли тич ки гле да но 
нај воз буд ли ва та го ди на во по но ва та 
ма ке дон ска исто ри ја, еве, дој де и 2016 
го ди на, ве ли ана ли ти ча рот Але ксан дар 
Пан дов, го ди на ко ја за не го е вре ме во 
кое по ли тич ки те чи ни те ли ќе мо ра ат 
да под не сат из ве штаи за сра бо те но то и 
тоа пред вр хов ни от вла де тел на ма ке
дон ска та др жа ва, не го во то ве ли чес тво, 
НА РО ДОТ!

ПАН ДОВ: Па та ка, по ли ти ча ри те ќе 
тре ба да од го во рат кој и кол ку при-
до нел да се на ма ли не вра бо те но ста, 
да се по до бри здрав стве ни от си стем, 
со ци јал на та за шти та, ин фра стру кту-
ра та, пла ти те, пен зи и те и нај важ но-
то, кол ку се бо рел се кој за си гур но ста 
и за без бед но ста на сво јот на род и за 
сво ја та др жа ва. Со ог лед на тоа што 
ма ке дон ски от на род прем но гу до бро 
ја раз би ра по ли ти ка та, не го во то мис-
ле ње ве ќе се гле да пре ку ан ке ти те кои 
ед наш ме сеч но мо же ме да ги ви ди ме. И 
нор мал но, во нив гле да ме де ка реј тин-
гот на ВМРО-ДПМНЕ е ист ка ко и пред 
2015 го ди на и бом би те на За ев, а под-
др шка та што ја има СДСМ е во кон ти-
ну и ран пад. Си гу рен сум де ка тој тренд, 
со ог лед на афе ри те што се којд нев но 
ги пра ват За ев и СДСМ, до пол ни тел но 
ќе се на ма лу ва и твр дам де ка на из бо-
ри те на 24 април СДСМ ќе има исто ри-
ски најс лаб ре зул тат. Бе ља та по нив 
би би ла уште по го ле ма ако се дрз нат 
и ги бој ко ти ра ат из бо ри те. И во две те 
сце на ри ја за нив од ег зи стен ци јал на 
глед на точ ка е час по ско ро да го шут-
нат За ев и це ла та при ми тив на по ли тич-
ка гру па око лу не го. Се ка ко, за нив е и 
мно гу важ но да ус пе ат да се над ми нат 
се бе си и да се отка чат од кан џи те на 
со ро со ви те и од стран ски те пла те ни-
ци, кои во мо мен тов функ ци о ни ра ат 
ка ко нив ни си јам ски близ нак. Ако го 
на пра ват тоа по ско ро, мо же би и ќе има 
не ка ква шан са за таа пар ти ја. Да би дам 
искрен, мно гу ми е чуд но што до се га не 
се по ја ви не ко ја по се ри оз на пар ти ја во 
по ли тич ки от лев се ктор, но ако се про-
лон ги ра оваа апа ти ја во СДСМ на че ло 
со За ев, Ше ќе рин ска и со Ши ле гов, до 
тол ку се соз да ва ат по го ле ми ус ло ви 
за ра ѓа ње на нов се ри о зен по ли тич ки 
суб јект на ма ке дон ска та ле ви ца. До то-
гаш ни оста ну ва да си гле да ме се ир во 
ам би сот во кој па ѓа СДСМ. 

Пан дов: Се ир 
со ам би сот  
во кој па ѓа 
СдСМ

И двај ца та ја отво ри ја Пан до ри на та ку ти ја: ако ва ка ра бо ти ка ко 
тех нич ки министер, не дај Бо же да за мис ли ме какви сѐ со ци јал де
мо крат ски пер е строј ки би до жи ве а ле вра бо те ни те во јав ни те и во 
др жав ни те служ би за вре ме на ви стин ски ми ни стри од СДСМ? Ако 
Ре мен ски им кра ти злат ник на бе би ња та, што ќе би де со зем јо дел ци
те, со со ци јал ци те, со пен зи о не ри те? Нај бол но е што ова тре ба ше да 
би де уда рот на нај из ви ка ни те од СДСМ во но ва та го ди на?! Ср би те, 
де фи ни тив но, тре ба ит но да им ги вра тат па ри те за стра те ги ја та.
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Групација Триглав
www.triglav.mk
Сè ќе биде во ред.

Веќе
115 
години.

Исполнетите 
ветувања нè 
зближуваат.

Д а ли Ма ке до ни ја ја тре сат 
не кол ку шпи он ско кри
ми нал ни афе ри во ни за 

пос лед ни ве не кол ку го ди ни или 
тоа е ре зул тат на ед на иста гру па, 
ко ја ра бо те ла во не кол ку прав
ци? Истра ги те по ка жу ва ат сло же
на стру кту ра што стои зад „Шпи
он“, „Пуч“, ка ко и зад пос лед на та 
„Фа бри ка за афе ри“. Фал си фи ку
ва ње то на па со ши те од ла ни (за 
кои, пак, то гаш не ма ше до ка зи) 
и лич ни те кар ти од се га се де ло 
на исти кре а то ри. Ве ро јат но оваа 
гру па и овие лу ѓе во ни за се по вр
зу ва ат и за дру ги де ла, кои до пр ва 
ќе исп ли ва ат на по вр ши на. 

Шпи он

„Шпи он“ за мно гу ми на изг ле да ше збу
ну вач ки и не воз мож но, де ка гру па од 
два е сет ли ца, се кој со раз ли чен про фил 
и по ле на дејс тву ва ње, ќе се обе ди ни во 
мре жа за при би ра ње по да то ци, кои на
та му ќе би дат да ва ни, про да ва ни, раз
ме ну ва ни со стран ски раз уз на ва чи, но и 
ќе слу жат за уце ну ва ње и за из ну ду ва ње 
огром ни су ми па ри од звуч ни ими ња од 
ма ке дон ско то оп штес тво. Ор га ни за тор 
на гру па та бил по ра неш ни от раз уз на
вач Мар јан Ефре мов. Со не го ра бо те ле 
и по ра неш ни от ге не рал Го ран Стој ков, 
ка ко и уште еден раз уз на вач Але ксан
дар Ди нев ски. Во слу ча јот се вме ша ни и 
екс ди ре ктор на Упра ва та за спре чу ва ње 
пер е ње па ри, Ва не Цве та нов, по тоа по
ра неш ни от шеф на ка би не тот на пре тсе

да те лот на Со бра ни е то, Трај ко Ве ља
но ски, Мар јан Ма џов ски. Вме шан е 
и Зо ран Бо жи нов ски, кон тро вер зен 
лик од но ви нар ска та фе ла, ко му ќе 
му се су ди ако би де ек стра ди ран во 
зем ја ва од Ср би ја.

Да ли „Пуч“ е про дол же ние  
на „Шпи он“?

Шпи он ски те игри, прис лу шу ва ња та, вме ша но ста со 
стран ски аген ту ри, тр гу ва ња со тај ни не се но ви на 
во ма ке дон ска та по ли тич ка бор ба. Пос лед на та  
„Фа бри ка за афе ри“ се на до вр зу ва на „Пуч“, а тоа,  
пак, на „Го ле мо то уво“, а се пок ло пу ва ат ими ња та 
на вме ша ни те со слу ча јот „Шпи он“

Мар јан Ефре мов е брат на ве ле шки от 
ја вен об ви ни тел Иви ца Ефре мов, кој, 
е об ви нет во слу ча јот „ли кви да ци ја“. 
При пре тре сот во рам ки на „ли кви да
ци ја“, во ку ќа та на нив ни те ро ди те ли 
е нај де но оруж је, а оруж је и експ ло зив 
е нај де но и во до мот на Мар јан. Освен 
оруж је то, по ли ци ја та ја про наш ла и 
нај о бем на та до ку мен та ци ја со кла си
фи ци ра ни ин фор ма ции од слу ча јот 
„Шпи он“. Тој бил вра бо тен во Аген ци
ја та за раз уз на ва ње, но отка ко до бил 
отказ во 2009 го ди на фор ми рал зло
стор нич ка гру па со по ра неш ни или 
се гаш ни вра бо те ни во УБК, Јав на без
бед ност, Аген ци ја та за раз уз на ва ње, 
во е на та по ли ци ја, Др жав ни от ар хив 
и сопс тве ни ци на ме ди у ми. Спо ред 
МВР, Ефре мов во 2011 се срет нал 
со осом ни че ни те Ва не Цве та нов и  

При ват на та ар хи ва  
по до бра од Др жав ни от  
ар хив

Истра га та за шпи он ска та афе ра, пра ктич но, 
трае од мо мен тот ко га во ак ци ја по вр за на со 
слу ча јот „Ли кви да ци ја“, во кој со на ра ча но 
убис тво бе ше уби ен ста рец во Ве ле шко, бе ше 
про нај де на ар хи ва та за слу ча јот „Шпи он“ 
... Истра га та има ла до вол но до ка зи, пред 
сѐ, по ра ди ре чи си бол на та па си ја на пр во-
об ви не ти от, кој во сво јот дом чу вал ар хи ва 
ка ква што не ма ат ни ту др жав ни те ин сти ту-
ции. Во до ку мен ти те про нај де ни кај не го 
по ли ци ски те истра жу ва чи ја откри ле це ла та 
мре жа и прин ци пи те врз ос но ва на кои функ-
ци о ни ра ла. По крај до вер ли ви те до ку мен ти 
што би ле на про даж ба, во ар хи ва та има ло и 
фо то гра фии и ви де о ма те ри ја ли од си те тај-
ни аген ти на стран ски те зем ји што ку пу ва ле 
ин фор ма ции, но има ло и по себ ни бе ле шки 
за си те кон та кти и сред би. (Ре пуб ли ка бр. 
55, сеп тем ври 2013г.)

РАЗУЗНАВАЧИ СО ПАРТИСКИ ЦЕлИаНализа

Пишува |  
Наум Стоилковски
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Зо ран Бо жи нов ски ка де што но ви на
рот до бил до ку мен ти од Цве та нов, кој 
ги об ја ву вал јав но по на та му.

Ин те рес ни се сог ле ду ва ња та на по ра
неш на та ми ни стер ка за вна треш ни 
ра бо ти Гор да на Јан ку лов ска во сеп
тем ври 2013 го ди на за овој слу чај.

- Се на мет ну ва пра ша ње то кој има 
пол за од ва кви те ис па ди на СДСМ? 
Зо што чув ству ваа по тре ба да ја кри-
ти ку ва ат ак ци ја та и да из ле гу ва ат 
со ими ња на ли ца уште пред по ли-
ци ја та во оп што да со оп шти не што? 
... Ка ко мо же да зна ат да ли ак ци ја та 
би ла ама тер ска и да ли има до ка зи? 
Ка ко мо же да зна ат кој е ви но вен 
и за што ко га сѐ уште не бе ше поч-
на та фор мал на та суд ска истра га? 
До кол ку се пог ле да би о гра фи ја та на 
пр во о сом ни че ни от, од нос но ор га ни-
за то рот на це ла та мре жа во слу ча јот 
„Шпи он“, па ѓа в очи не го ви от на-
пре док во ка ри е ра та во без бед нос-
ни те служ би. Во 2000 го ди на до бил 
отказ, а во 2004 го ди на е по втор но 
вра тен на ра бо та. Не го ви от на пре-
док поч ну ва ток му во 2004 го ди на 
за во 2007 го ди на да до тур ка и до 
со вет ник во ка би не тот на ди ре кто-
рот. Аген ци ја та за раз уз на ва ње е во 
ин ге рен ции на пре тсе да те лот на 
др жа ва та. Зна е ме кој бил пре тсе-
да тел во 2000 го ди на, а кој во 2004 
го ди на. Во 2009 го ди на, пр во о сом-
ни че ни от по втор но до би ва отказ, 
отка ко без зна е ње и одо бру ва ње на 
не го ви те прет по ста ве ни па ту вал во 
ед на со сед на зем ја. (Ре пуб ли ка бр. 56, 
сеп тем ври 2013г.)

Спо ред ин фор ма ци и те, Ефре мов па
ту вал во Гр ци ја, а не го во то огром но 
искус тво во раз уз на ва ње то не доз во
лу ва „не на мер на гре шка“ да па ту ва 
без да из ве сти и без одо бре ние. Ток му 
грч ки те, но и ун гар ски те служ би беа 
по со че ни ка ко глав ни „ку пу ва чи“ на 
ин фор ма ци и те на оваа гру па.

„Раз ли ка та ме ѓу грч ка та и ун гар ска-
та служ ба е во тоа што вто ра та не ма 
ни ка кви по себ ни емо тив ни ин те ре-
си во Ма ке до ни ја. По ку пу ва ње то на 
Те ле ком во 2001 го ди на пре ста на ла 
и ’еко ном ска та шпи о на жа‘  на Бу-
дим пе шта, по што ун гар ска та мре жа 
во Ма ке до ни ја поч на ла да ра бо ти 
на пре теж но ко мер ци јал на ос но ва, 
од нос но да при би ра ин фор ма ции, 
кои по доц на би ги про да ва ла или 
раз ме ни ла со дру ги служ би... Отво-
ре на уште ед на оп ци ја, да при би ра-
ле ин фор ма ции за дру га по го ле ма 
европ ска си ла, ко ја не са ка отво ре но 

да ра бо ти во Ма ке до ни ја. Исто ка ко 
што во европ ски те зем ји се знае де-
ка хо ланд ски те опе ра тив ци мно гу 
че сто ра бо тат во бли ски ре ла ции со 
бри тан ски те служ би, не кои твр дат 
де ка та ков е слу ча јот и со Ма ке до ни-
ја. Ун гар ци те има ат мно гу бли ски од-
но си со Гер ман ци те во тој кон текст. 
Се раз би ра, овие ре ла ции ни ко гаш 
не ма да би дат јав но по твр де ни.“  
(Ре пуб ли ка бр. 55, сеп тем ври 2013г)

Фа бри ка за афе ри

„Фа бри ка та за афе ри“ е нај но ви от кри
ми нал ношпи он ски слу чај. Тра гај ќи 
по из во рот на фал си фи ку ва ни лич
ни кар ти, тра га та го од не се об ви ни
телс тво то до до мот на член на СДСМ, 
бли зок на ра ко водс тво то, кој, спо ред 
збо ро ви те, бил си гу рен во за шти та та, 
ко ја, на вод но, ја ужи вал од ли де рот 
на СДСМ, Зо ран За ев, и од пар ти ски от 
се кре тар Оли вер Спа сов ски, кој се га 
е прв чо век во МВР. Спо ред ин фор
ма ци и те, кај За хир Бе ки ри – Ча уш се 
нај де ни 120.000 ма тич ни бро е ви на 
ли ца, ма ши ни и „ре про ма те ри ја ли“ 
за про из водс тво на фал си фи ку ва ни 
лич ни кар ти и па со ши, но и дру ги до
ку мен ти ка ко бан кар ски сме тки на кои 
тре ба да се вмет нат су ми и ими ња за да 
се ко ри стат за, ка ко што се прет по ста
ву ва, уце ну ва ње и оцр ну ва ње на ли ца 
од ма ке дон ска та јав ност.

Истра га та на Об ви ни телс тво то во 
комп ју те ри те на „Фа бри ка та“ откри 
и 70.000 тај но сни ме ни те ле фон ски 

раз го во ри, ве ро јат но дел од па ке тот 
од слу ча јот „Пуч“, за кои се по со чу ва 
де ка тре ба ло да пос лу жат за уце ни и 
за из ну ду ва ње па ри пре ку иста та вр ска 
ка ко и во „Шпи он“. По втор но во игра е 
Зо ран Бо жи нов ски, кој, пак, не кол ку 
па ти прет ход но се оби де да пла си ра 
бо жем ни „бан кар ски сли по ви“ од стран
ски бан ки со го ле ми су ми па ри на име 
на ли ца од вла ста.Ин те рес но е тоа што 
Бо жи нов ски, ли це по ко го е рас пи ша на 
по тер ни ца и се че ка да би де ек стра ди
ра но од Ср би ја, во 2004 го ди на бил член 
на Ко ми си ја та за јав ни на ба вки во МВР. 
Од лу ка та за тоа ја пот пи шал Сил јан 
Авра мов ски, ми ни стер во вла да та на 
Ха ри Ко стов. Авра мов ски е лу стри ран 
ка ко на ред бо да вец, кој од по ли тич ки и 
иде о ло шки при чи ни го сле дел то гаш
но то ра ко водс тво на ВМРОДПМНЕ во 
опе ра ци ја та „Те мел“. Бо жи нов ски то гаш 
об ви ни де ка на ба вка та на опре ма за 
изра бо тка на лич ни до ку мен ти бил 
на ме стен, а пре ми ер Вла до Буч ков ски 
оце ни де ка фир ми те што не го до би ле 
тен де рот „по тку пу ва ат но ви на ри“.

„Пуч“

Тај но то не ле гал но сни ма ње на те
ле фон ски те раз го во ри е ос но ва та за 
слу ча јот „Пуч“. Таа афе ра е ос но ва та 
за нај го ле ма та (и пос лед на) во ни за та 
по ли тич ки кри зи што ја до ве де зем ја
ва до но ви пред вре ме ни из бо ри и до 
со се ма нов си стем на упра ву ва ње  со 
тех нич ки ми ни стри, до пол ни тел ни 
за ме ни ци со пра во на ве то, пра ви
ла за пов ле ку ва ње на пре ми е рот и 
дру ги за кон ски из ме ни што се но
ви на во свет ски рам ки. Во ин те рес 
на про сто рот, но и со по чи ту ва ње на 
предз на е ње то на овој слу чај на чи та
те ли те, ќе се за др жи ме са мо на глав
ни те ка ра кте ри и ка ра кте ри сти ки на 
овој „шпи он ски“ три лер.

Осом ни че на та гру па, по втор но, е со
ста ве на од по ра неш ни или се гаш ни 
раз уз на ва чи, а глав ни от збор го има 
ексра зуз на вач Зо ран Ве ру шев ски. Ова 
име е поз на то по ни за ак ции и дејс
тву ва ње, кои че сто ги над ми ну ва ат и 
ов ла сту ва ња та и за кон ски те нор ми. 
Та ка, Ве ру шев ски стои зад шпи он ски
от слу ча јот „Го ле мо то уво“ од 2000 
го ди на, а се вр зу ва и со афе ра та со 
тај ни бан кар ски сме тки на Бран ко 
Цр вен ков ски.

За по вр за но ста со „Го ле мо то уво“ по
све до чи и Љуб чо Ге ор ги ев ски, кој ги 
по со чи Ве ру шев ски со не го ви те двај
ца со ра бот ни ци ка ко глав ни ви нов
ни ци за не го во то ури ва ње. Спо ред 
ме ди у ми те од тоа вре ме, ток му Ве

ру шев ски ги зе мал прис лу шу ва ни те 
раз го во ри на по ли ти ча ри, но ви на ри 
и дру ги јав ни лич но сти од на чал
ни кот на упра ва та за прис лу шу ва
ње, кој бил не гов чо век. Во афе ра та 
„сме тки те на Цр вен ков ски“, спо ред 
на пи си те во ме ди у ми те од тоа вре
ме, се до да ва де ка Ве ру шев ски тоа 
го на пра вил ка ко од маз да за тоа што 
не ста нал ми ни стер во 2002 го ди на, 
иа ко му би ло ве те но (а и за тоа имал 
сним ки), но уште по ве ќе и за ра ди 
не за зе ма ње то на Цр вен ков ски за 
ос ло бо ду ва ње на не го ви от син од 
ни за та об ви не ни ја и пре су ди за се
ри оз ни кри вич ни де ла.

Во „Пуч“ Ве ру шев ски по втор но дејс
тву ва со поз на ти те со ра бот ни ци. 
Спо ред све до че ње то приз на ни е то 
на еден од нив, Зо ран Ко стов ски, 
Ве ру шев ски е на ра ча тел на прис лу
шу ва ња та на ли ца од оп штес тве но
по ли тич ки от жи вот во Ма ке до ни ја. 
Ме ѓу нив се чле но ви на вла ди ни от 
ка би нет,  по ра неш но то и акту ел но 
ра ко водс тво на СДСМ, но и на си те 
по ли тич ки пар тии.

Ве ру шев ски спро ти 2006 го ди на се за
ка ни де ка „ќе има ха ос во др жа ва та“ и 
за вр шу ва на нас лов на та стра ни ца на 
Утрин ски вес ник. Во 2015 го ди на тој 
по втор но е на нас лов ни те стра ни ци. 
Овој пат по ра ди по ра ки те на „Скајп“ 
во кои под псев до ним „Ор ке стар11“ 
по ра чу ва: „Ова ќе зо врие... На ви дум 
овој мир мо же да експ ло ди ра“. Ве ру
шев ски под име то Зла тко Ве лев ски 
на шпи о ни те им ве ту ва за шти та од 

„ча до рот“, од нос но од стран ски те 
аген ту ри. Во „Пуч“ се откри ва и де
ка За ев и Ве ру шев ски ко му ни ци ра ат 
со рач но на пи ша ни пис ма, а и се мејс
тво то Ве ру шев ски ме ѓу се бе ко му ни
ци ра со ко ди ра ни по ра ки. Во нив се 
спо ме ну ва ат и „при ја те ли те од над
вор“, пре ми ер на стран ска др жа ва... 
Слу ча јот се пре фр ли во Спе ци јал но то 
об ви ни телс тво, а Ве ру шев ски не о
дам на е пу штен од при твор.

епи лог

Од си те спо ме на ти шпи он ски афе ри, 
ма ке дон ска та јав ност до че ка епи лог 
са мо за „Шпи он“. И тоа не во це лост, 
с# до де ка еден од спо ме на ти те не 
би де ек стра ди ран од Ср би ја од ка
де што про дол жу ва да ну ди „ус лу
ги“ на со и гра чи што му се поз на ти. 
Тоа што се по са ку ва е ко неч но да се 
ста ви крај на „бри ша ни от про стор“ 
за дејс тву ва ње на акту ел ни и по ра
неш ни раз уз на ва чи што сто јат зад 
си те го ле ми афе ри што го со пи ра ат 
де мо крат ски от пат на ма ке дон ско то 
оп штес тво. Тоа, пак, не ма да се слу чи 
ако по втор но се за и гра на кар та та на 
ам не сти ја, ка ко што не кои ли ко ви 
од при каз на та се за ла га ат по ве де ни 
од до се гаш на та пра кти ка. Но и ако 
по ли тич ки те пар тии од опо зи ци ја та 
сво и те стра те гии не ги гра дат врз 
актив но сти на раз уз на ва чи те и нив
ни те вр ски во ме ди у ми те. Су деј ќи 
спо ред актив но сти те на опо зи ци ја та 
и на Спе ци јал но то об ви ни телс тво, за 
тоа ќе по че ка ме. 

„И То ше  во игра“

Зо ран Бо жи нов ски не о дам на по втор но се оби ду ва да 
рас ту ри „сен за ци о нал ност“ де ка ли ца од вла де јач ка та 
стру кту ра го уце ну ва ле ти мот на То ше Про е ски „да пее за 
нив“ на ве ду вај ќи на по вр за ност со тра гич на та смрт на поп-
ико на та. Ина ку, ова не е прв пат Бо жи нов ски да се оби ду ва 
да го зло у по тре би име то на Про е ски. Пред не кол ку го ди ни, 
во ин терв ју за хр ват ски ме ди ум, на ве де де ка „ќе на пи ше 
кни га за убис тво на Про е ски“, а из да вач ќе му бил Ро берт 
Ала ѓо зов ски, ина ку, чо век во вр вот на СДСМ.

аНализа
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Г увернерот на Република Ма-
кедонија, Димитар Богов, 
најавува позитивни раздви-

жувања на вкупната економија во 
2016 година, се разбира, доколку 
нема некои позначајни политички 
или економски потреси од локални 
или од глобални рамки. Банките го 
зголемуваат својот потенцијал за 
поддршка на македонската еконо-
мија, а банкарските камати се на 
историски најниско ниво. Се оче-
кува благ пораст и на дознаките.

 Каква е состојбата во македон-
ската економија во моментов, 
дали се исполнуваат прогнозите 
за пораст и какви се очекувања-
та за оваа година?
БОГОВ: По две години умерен по-
раст, во годината што измина оче-
кувавме македонската економија 
да направи исчекор надминувајќи 
ја границата од четири отсто. За 
жал, бевме погодени од два силни 
шока – домашната политичка не-
извесност и сериозната должничка 
криза кај нашиот јужен сосед  кои 
го зедоа својот данок. И во толку 
неповолни услови ќе биде остварен 
економски пораст на ниво од 2014 
година. Очигледно, структурните 
реформи во изминатите години, 
особено подобрувањето на делов-
ниот амбиент и привлекувањето 
извозно ориентирани странски 
инвестиции ги подобрија основи-
те на македонската економија и ја 
зголемија нејзината отпорност на 
шокови. Во 2016 година очекуваме 
умерено засилување на економски-
от пораст на 3,5 отсто.

Дознаките што се влеваат преку официјални канали се 
стабилни, околу 200 милиони евра годишно, и растат со стапка 

од околу два отсто. Многу поголем износ носат иселениците 
лично при своите посети на земјата. Според процени направени 

врз основа на неколку анкети, околу две третини од девизите 
што се разменуваат во менувачниците (1,3 милијарда евра) 

потекнуваат од иселениците. Остатокот е од туристите и од 
меѓуграничниот промет од граѓаните на соседните земји, како 

и од домашните граѓани. Овој износ е стабилен и се очекува да 
забележи благ тренд на пораст во наредните години

Годинава умерено 
засилување на 

економскиот 
пораст

иНтерВjу

Разговараше |  
Александрија Стевковска

ДИМИТАР БОГОВ, гувернер на Народната банка на Македонија
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 Како ја оценувате состојбата со 
банкарскиот сектор?
БОГОВ: Банкарскиот сектор оста-
нува стабилен и ликвиден. Во 2015 
година значително се зголеми и до-
бивката што би требало да се упо-
треби за дополнително засилување 
на капиталот на банките за да се 
пресретнат повисоките барања што 
ги наметнуваат новите стандарди 
„Базел 3“. Ова упатува на засилување 
на нивните биланси во 2016 годи-
на, со што банките ќе го зголемат 
својот потенцијал за поддршка на 
македонската економија. Секако, 
останува предизвикот за консоли-
дација во банкарскиот сектор и за 
засилување на акционерската база 
во одделни банки.

 Дали годинава може да се очеку-
ва намалување или зголемување 
на банкарските камати?
БОГОВ: Банкарските камати во Ма-
кедонија, во Европа и во светот се на 
историски најниски нивоа. Ваква-
та ситуација трае веќе долг период 
и јасно е дека еден ден ќе мора да 
почне „нормализирањето“ на ка-
матните стапки. Во САД тој процес 
почна пред две недели со првото 
покачување на каматните стапки на 
федералните резерви во последните 
девет години. Се смета дека оваа 
година ќе има уште најмалку две 
покачувања. Во Европа за првото 
покачување на каматните стапки ќе 
почекаме најмалку до 2017 година. 
Во еден таков амбиент насоката на 
промена на каматните стапки во 
Македонија најмногу ќе зависи од 
движењата во платниот биланс и од 
девизниот пазар. Оттука, од големо 
значење е да продолжи приливот на 
странски инвестиции и намалување-
то на политичкиот ризик.

 Каква е кредитната активност на 
банките, дали има зголемување 
на кредитирањето и каква е сос-
тојбата со наплата на нефункцио-
налните кредити?
БОГОВ: Вкупната кредитна актив-
ност останува солидна со стапка од 
околу осум отсто. Тоа е благо забаву-
вање во однос на 2014 година, но и 
тука негативните шокови го земаа 
својот данок. Во годината што из-
мина забележавме забрзување на 
порастот на кредитирањето на на-
селението, особено во сегментот на 
потрошувачки кредити, и забаву-
вање на порастот на кредитирање-
то на претпријатијата. Советот на 
НБРМ донесе една мерка со која 

се мотивираат банките повеќе да 
ги кредитираат малите и средни 
претпријатија за сметка на потро-
шувачките кредити. Нефункционал-
ните кредити се стабилизираа на 
одредено ниво и дури 60 отсто од 
нив се целосно покриени со резер-
вации. Тоа создава поволна клима 
за безболно чистење на билансите 
на банките, а во таа насока оди и 
една од мерките усвоени од Советот 
на НБРМ.

 Висината на јавниот долг често 
е на удар на критиките на опози-
цијата, каква е реалната состојба?
БОГОВ: Според сите показатели, 
јавниот долг е сѐ уште на умерено 
ниво. Споредбата со земјите од ЕУ 
и од соседството покажува дека на-
шиот јавен долг е двапати понизок 
од просекот во ЕУ и значително по-
низок од повеќето земји во југоис-
точна Европа. Но, токму затоа треба 
да извлечеме поука од грешките на 
другите земји и да преземеме мерки 
што ќе спречат да дојдеме во нивна-
та ситуација. Предложениот уста-
вен амандман за поставување горна 
граница за јавниот долг е потег во 
вистинска насока, исто како и пред-
виденото намалување на буџетскиот 
дефицит во фискалната стратегија.

 Првата половина од  минатата 
година беше одбележана со по-
литичка криза, која се одрази 
негативно врз стопанството и 
економијата, дали сега се неутра-
лизирани нејзините последици?
БОГОВ: Судејќи по некои висо-
кофреквентни податоци, кои дава-
ат првична слика за движењата во 
економијата, има одредено зголе-
мување на довербата во последни-
те неколку месеци од претходната 
година. Но, сѐ уште не може да ка-
жеме дека ситуацијата е целосно 
нормализирана. Веројатно, така ќе 
остане и во првата половина од оваа 
година. Тоа е земено предвид и во 
нашите проекции за 2016 година. 
Иако економскиот пораст благо ќе 
забрза, тој ќе биде за околу еден 
процентен поен понизок од тоа што 
реално можевме да го оствариме.

 Што мислите за мешањето на 
политиката во работењето на 
банките, како што беше случајот 
кога СДСМ побара од банките да 
не учествуваат во аукцијата на 
МФ, и какви можат да бидат по-
следиците од тоа ако продолжи 
таквата практика?

БОГОВ: Мешањето на политиката во 
работењето на банките никогаш не 
носи ништо добро. Тоа е неспоиво 
со пазарната економија. Банките се 
целосно слободни да инвестираат во 
согласност со банкарската регула-
тива и со својата деловна политика. 
Должничката хартија од вредност 
претставува обврска за издавачот и 
мора да се исплати кога ќе достаса. 
Тие се издаваат во согласност со 
јасна и прецизна регулатива, која 
ги заштитува инвеститорите во др-
жавни должнички хартии од вред-
ност. На домашниот финансиски 
пазар државни должнички хартии 
од вредност купуваат и банки со 
странски сопственици, а понеко-
гаш и странски банки и фондови. 
Не е добро да се нарушува нивната 
доверба во домашниот финансиски 
пазар. Секое зголемување на неиз-
весноста ја зголемува премијата 
за политички ризик што ја бараат 
инвеститорите.

 Каква е состојбата со дознаките, 
дали нашите иселеници праќаат 
пари?
БОГОВ: Дознаките што се влеваат 
преку официјални канали како бан-
карски трансфери и брз трансфер на 
пари се стабилни околу 200 милиони 
евра годишно и растат со стапка од 
околу два отсто. Многу поголем из-
нос носат иселениците лично, при 
нивните посети на земјата. Според 
процени направени врз основа на 
неколку анкети, околу две трети-
ни од девизите што се разменуваат 
во менувачниците (1,3 милијарда 
евра) потекнуваат од иселениците. 
Остатокот е од туристите и од меѓуг-
раничниот промет од граѓаните на 
соседните земји, како и од домашни-
те граѓани. Овој износ е стабилен и 
се очекува да забележи благ тренд на 
пораст во наредните години.

 Дали се штеди помалку или по-
веќе и дали граѓаните сѐ уште 
повеќе му веруваат на денарот?
БОГОВ: Штедењето на граѓаните во-
обичаено расте од седум до 10 отсто 
годишно. Последните неколку годи-
ни имавме стабилен тренд на по-
голем пораст на денарското долго-
рочно штедење со што учеството на 
денарското во вкупното штедење на 
населението се зголеми од 35 отсто 
во 2009 година на 52 отсто во 2014 
година. Шоковите што ги споменав 
претходно влијаеја на привремено 
забавување на порастот во 2015 
година на околу четири отсто, како 

и запирање на трендот на „дена-
ризација“, односно претпочитање 
денари. Во последните три месеци 
гледаме охрабрувачки сигнали дека 
порастот на штедењето се враќа по-
лека на нормалниот тренд, а, исто 
така, закрепнува и довербата во 
денарското штедење. Народната 
банка уште во септември донесе 
одредени мерки со кои се стиму-
лираат банките да поттикнуваат 
денарско штедење за сметка на де-
визното. Нашето очекување е дека 
како што ќе се намалува политичка-
та неизвесност така ќе се зголемува 
и претпочитањето на граѓаните за 
штедење во домашна валута.

 Ќе се продава НЛБ Словенија, 
доминантниот сопственик на 
Тутунска банка, дали тоа може 
да предизвика некои банкарски 
поместувања и дали тоа ќе зна-

чи нешто за клиентите на оваа 
банка?
БОГОВ: Словенечката Нова љубљан-
ска банка е во доминантна државна 
сопственост и треба да биде при-
ватизирана во наредните неколку 
години. Приватизацијата ќе ја за-
цврсти словенечката банка, што е 
позитивно за целата групација на 
НлБ. Без оглед како ќе заврши тој 
процес, НлБ Тутунска банка ќе оста-
не во сопственост на НлБ, освен до-
колку не донесе одлука за продажба 
на нивната македонска подружница. 
Но, засега нема такви планови, што 
е и разбирливо ако се знае дека НлБ 
Тутунска банка е најпрофитабил-
ната банка во групацијата на НлБ. 
НлБ Тутунска банка е во одлична 
состојба, работи според домашната 
регулатива, а НБРМ врши редовна 
контрола на нејзиното работење. 
Оттука, нема ништо позначајно да се 

промени за клиентите на банката 
во Македонија.

 Се укинаа привремените мерки 
за банките со кои се штитеа од 
грчката криза, дали се планира 
воведување нови мерки?
БОГОВ: Мерките од превентивен 
карактер беа воведени со огра-
ничено траење од шест месеци, 
кое истече на 28 декември. Тие 
ја одиграа својата улога во вре-
ме кога грчката економија се со-
очуваше со големи предизвици. 
Имајќи предвид дека во меѓувреме 
Грција беше поддржана од нејзи-
ните официјални кредитори и се 
обврза да спроведе структурни 
реформи и мерки за намалување 
на фискалните нерамнотежи, 
нема потреба од продолжување 
на нашите заштитни мерки или 
воведување нови. 

иНтерВjу
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Ре Коа И:

� За скан да лот да би де по го лем, Оли вер Спа сов ски уна
пре ди и ли це што оче ку ва пра во сил на пре су да, а со 
пр во сте пе на та е осу де но на каз на за твор од три го ди ни 
за пред ме тот „Шпи он“. Јас ги охра бру вам си те про фе
си о нал ци во МВР да одо ле ат на за ка ни те на Спа сов ски 
и да не под лег ну ва ат на за ка ни те и на при ти со ци те 
на ге не рал ни от се кре тар на СДСМ. ( Ми тко Ча вков)

� Тех нич ки наз на че ни от ми ни стер за вна треш ни ра
бо ти, Оли вер Спа сов ски, прет по чи та друш тво на 
кри ми нал ци, по ка жу ва ат пос лед ни те по стап ки на 
ге не рал ни от се кре тар  на СДСМ со кои уна пре ду ва 
ли ца осу де ни на за твор ска каз на. (Ку рир)

нИКола 
ГРУеВСКИ

ИВИца 
дачИќ

Ја повикувам опозиција-
та да не бега од народот, 
достоинствено да го по-
тврди своето учество на 
изборите и да се придр-

жува кон преземените обврски затоа што на наро-
дот му е преку глава од натегања, конфликтности 
и од судири.

Нема бегање од народот. Се ближи судниот ден. 
Кој мисли дека ќе биде спасен од некој однадвор 
опасно се залажува.

Кој ви вели дека ве сака, 
тој лаже. А утре ќе ве 
мрази. Ве сакаме како 
Папуа Нова Гвинеја. Тоа 
важи и за Црна Гора и за 

Македонија. Би плукнал врз себе кога би кажал дека 
сте прекрасни. Но ние немаме подобри. Какви и да 
сме, ајде да живееме заедно.

Никој не бара љубов. За добрососедски одно-
си доволно е почитување и искрена желба за 
соработка. 

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
ЗоРан  
ЗаеВ

Обидот преку курир-
скорепубликански 
начин на известување 
да се злоупотреби на-
пис во „Фокус“ за да се 
дефокусира (чаушоизира) тезата не е ништо друго, 
освен очај.

Да му каже некој на Шилегов дека личните 
карти на „Фокус“ се од фабриката на Чаушот за 
да може да ги предложи и годинава за награда 
за истражувачко новинарство.

ПетРе  
ШИлеГоВ

Следните избори во 
Македонија ќе бидат 
слободни и демократ-
ски и на нив ќе победат 
Социјалдемократскиот 
сојуз со коалициските партнери и граѓаните на 
Република Македонија.

СДСМ може да победи на „кристално чисти 
избори“, но за неколку децении, а можеби ни 
тогаш. Со ваков лидер и со вакво раководство 
на власт може да се надева само дека ќе биде 
назначен по наредба на надворешните прија-
тели. Ама веќе се свесни дека нема да помине 
ни за таа опција.

СУад  
МИСИнИ

Фабриката за афери e 
дел од специјалната вој-
на што ВМРОДПМНЕ ја 
води против опозиција-
та, која некои стратези 

можеа да ја предвидат. Тоа не беше тешко затоа што 
фамилијарниот дел на ВМРОДПМНЕ не можеше 
да функционира поинаку.

Стратезите на опозицијата се толку „видовити“ што 
не можат да видат една очигледна работа, дека 
зад партијата секој ден има сѐ помалку народ и сѐ 
повеќе криминалци.

Ги повикуваме сите ко-
рисници на социјална 
помош да пријавуваат 
секаква закана или не-
пријатна позиција, во 
која ќе се најдат поради службено лице, за некоја 
друга услуга, а не за тоа што е потребно за оства-
рување на правата.

Корисниците на социјална помош бурно ре-
агираа на одлуката на Ременски да дозволи 
невработено лице во Министерството да има 
увид во податоците на корисниците. Или тоа не 
се важи? Законите не важат за кадарот на СДСМ.

ФРоСИна  
РеМенСКИ

ни ва... За та кви те ка ко не го 
не ма за ко ни.

Па та ка чо ве кот што бе ше 
дел од гру па та што шпи
о ни ра ла за стран ски раз
уз на вач ки служ би, а исто
вре ме но се за ни ма ва ла со 
уце ну ва ње, из ма ми и из ну
ди, ста на гла вен инс пе ктор. 
Тој ка ко до ка жан шпи он се га 
ќе има за да ча да го ра ко во
ди Од де лот за за шти та на 
устав но то уре ду ва ње и спро
тив ста ву ва ње на те ро риз
мот. Се чи ни пр во сте пе на та 
пре су да, спо ред  ко ја е осу
ден на три го ди ни за твор, му 
слу жи ка ко до би тен ти кет ... 
Ти ке тот му до не се уна пре
ду ва ње, а од кои при чи ни... 
пра шај те го Оли вер...  

На це ла та при каз на се на до
вр зу ва и ба ра ње то на Со ко
лов и на дру ги те об ви не ти 
за исти от слу чај нив ни от 
пред мет да го пре зе ме Спе
ци јал но то јав но об ви ни
телс тво. Ка ти ца Ја не ва во 
не кол ку на вр ти ја по ка жа 
сво ја та „спе ци јал ност“ за за
ста пу ва ње не чии ин те ре си... 
Да ли нив на та спе ци јал ност 

 |   лИЧНОСТ НА НЕДЕлАТА  |   |   лИЧНОСТ НА НЕДЕлАТА  |  

Вра бо тен: 
во МВР

Про фе си ја: 
инс пе ктор

Хо би: 
со ра бо тка со тај ни служ би

Т ој што ќе ста пи во 
стран ска раз уз на вач
ка служ ба, ќе при би ра 

за неа по да то ци или на друг 
на чин ќе ја по ма га неј зи на та 
ра бо та, ќе се каз ни со за твор 
од ед на до де сет го ди ни, ве
ли за ко нот, а пра кти ка та до
да ва де ка исти от тој ќе би де 
уна пре ден од стра на на тех
нич ки от ми ни стер за вна
треш ни ра бо ти. Зву чи лу до, 
но е ви сти ни то. И тоа се слу
чи во Ма ке до ни ја. Тех нич
ки от ми ни стер од ре до ви те 
на СДСМ, Оли вер Спа сов ски, 
уна пре ди ли це што е осу де
но за шпи о на жа. Бла го да
ре ние на Оли вер Спа сов ски, 
Ки рил Со ко лов, осу ден на 
три го ди ни за твор, си до би 

уна пре ду ва ње. Ме сто ќе ли ја, 
по до бра кан це ла ри ја.

Ра ка на ср це, ту ка ле ген да 
на не де ла та е Оли вер Спа
сов ски, ама не оди чо ве кот 
се ко ја не де ла да би де на 
пи е де стал. Се ко ја не де ла 
е нај се ри о зен кан ди дат за 
лич ност на не де ла та, по ра ди 
што овој пат ре шив ме да му 
от ста пи ме про стор на уна
пре де ни от Со ко лов. Си гур ни 
сме де ка Оли вер ве ќе след
на та не де ла ќе нај де на чин 
по втор но да би де се ри о зен 
кан ди дат за оваа по зи ци ја. 
Чи сто ако не кој про пу штил – 
освен осу де ни от од  „Шпи он“,  
Оли вер го уна пре ди и со пру
гот на тех нич ка та ми ни стер
ка за труд и за со ци јал на по
ли ти ка  и не го ва со пар тиј ка 
Фро си на Ре мен ски.  Ре мен
ски бил уна пре ден за че ти ри 
ни воа без ин те рен ог лас и 
во се ктор што до то гаш не 
ра бо тел, што е спро тив но 
за ко ни те... Ма ка кви за ко ни 
бе. Спа сов ски е по ста вен од 
чо ве кот ко го Бог го црп на од 

КрИ ВИч Но То Де ло

ќе се одра зи по зи тив но и  
врз Со ко лов?!

Ина ку, во  афе ра та „Шпи он“ 
беа об ви не ти 19 ли ца. Освен 
за шпи о на жа и за из да ва ње 
др жав на тај ни, дел од об
ви не ти те се об ви ну ваа за 
зло стор нич ко здру жу ва ње, 
уце на, из ну да, из ма ма и за 
зло у по тре ба на служ бе на
та по лож ба. Об ви ни телс тво
то до ка жа де ка дел од нив 
кон та кти ра ле и одр жу ва ле 
сред би со по ли ти ча ри, пра
те ни ци и со ми ни стри од кои 
при би ра ле ин фор ма ции за 
важ ни по ли тич ки пра ша ња 
за кои би ле за ин те ре си ра
ни стран ски раз уз на вач ки 
служ би.

Има про стор за мно гу уна
пре ду ва ња. Се чи ни де ка за 
ка да рот на СДСМ со ра бо
тка та со стран ски служ би 
е чин за по фал ба. Па та ка и 
пар ти ски от ли дер се фа ле
ше со не ка ква со ра бо тка со 
стран ски служ би... Не го ви от 
ка дар са мо до ка жу ва де ка 
та ква та со ра бо тка тре ба да 
би де бо га то на гра де на. � 
(Р.Р.)

Ки рил Со ко лов

Но СИ уНа Пре Ду Ва ње
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Цената на нафтата 
се искачува до 100 
долари за барел
Исламската држава извршу-
ва напади врз стратегиската 
инфраструктура на произ-
водителите на нафта на 
Блискиот Исток.

Цените на нафтата се 
зголемуваат откако 
Исламската држава 
уништува објекти низ 
Блискиот Исток. Ангела 
Меркел е принудена да 
поднесе оставка и прави 
неред во Европската унија. 
Доларот нагло паѓа додека 
руските и иранските хакери 
се здружуваат да почнат 
со кибернетички напади 
врз американските банки. 
„Блумберг њуз“ праша 
десетици поранешни 
и сегашни дипломати, 
геополитички стратези, 
консултанти за безбедност 
и економисти да ги откријат 
најлошите можни сценарија 
за 2016 година, врз основа 
на сегашните глобални 
конфликти

Песимистички водич

1 Велика Британија ја 
напушта европска унија
Нестрплив да стави крај на не-
извесноста околу иднината на 
Велика Британија во Европската 
унија, премиерот Дејвид Каме-
рон распишува референдум во 
јуни, многу порано отколку што 
многумина предвидуваа.

Се извршуваат 
кибернетички 
напади врз 
американските 
банки
Руските и иранските 
хакери се здружува-
ат да почнат со низа 
кибернетички напади 
врз американскиот 
финансиски сектор 
како одговор на аме-
риканските санкции 
кон нивните земји.

2 3

На европската унија и се 
заканува распад поради 
антиимиграциските 
стравувања
Серија терористички напади како 
тие во Париз низ европските земји, 
во комбинација со огромниот при-
лив на бегалци, предизвикува по-
литичка криза во 28-члената унија.

Кинеската 
економија слабее, 
a војската се 
засилува
Економијата на Кина се 
докажува дека е во многу 
полоша состојба отколку 
што покажува официјал-
ната статистика.

5

4

Израел ги напаѓа нуклеар- 
ните објекти во Иран
Додека претседателот Барак 
Обама е пред истекот на својот 
мандат, а вниманието на САД е 
насочено кон претседателските 
избори, израелскиот премиер 
Бенјамин Нетанјаху го покажува 
стрaвот од иранскиот нуклеарен 
договор со тоа што наредува да 
се изврши напад на нуклеарните 
објекти во Иран.

Путин ја надитрува 
америка
Рускиот претседател 
Владимир Путин го на-
дитрува Обама со орга-
низирање транзиција на 
власта во Сирија како дел 
од регионален договор 
за уништување на Ислам-
ската држава.

Климатските промени  
се влошуваат
И покрај договорот за климатските 
промени што се постигна во Париз, 
планетата влегува во уште една годи-
на на рекордно висока температура.

Нереди во латинска америка
Отповикувањето на претседателката 
на Бразил Дилма Русеф предизвикува 
бран на политичка горчина што ја прави 
земјата неуправлива. Сѐ повеќе и повеќе 
јавни протести стануваат насилни.

Трамп победува на 
претседателските избори  
во СаД
Доналд Трамп ја освојува номинација-
та на републиканците и победува на 
претседателките избори во ноември.

6

7

8

9

10

Свет

низ светот во 2016 година

Пре вод: Ана Цве та но ска
Из вор: „Блумберг“
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К а де и да си пред Бо жик, за Бо жик 
до ма да си... Та ка ве лат ста ри те. 
Тра ди ци о нал но, во Ма ке до ни ја се

мејс тво то се со би ра на ве че ра на Бад ник. 
Се под го тву ва бо га та тр пе за иск лу чи тел
но со пос на хра на: пи ту ли ци, сар ма, грав, 
ком пир, ри ба, зел ник, овош је и дру го, 
што тре ба да обез бе ди бо гат род на зем
јо дел ски те кул ту ри во след на та го ди на.

Оби чај е по ве че ра та со фра та да не се кре
ва, ту ку та ка за ед но со хра на та да оста не 
це ла ноќ. Ова е по вр за но со ве ру ва ње то 
де ка но ќта ќе дој де де до Бо же и ќе се 
на хра ни или, во не кои ме ста, ве ру ва ат 
де ка ќе дој дат ду хо ви те на мр тви те. На 
Бад ник во се ко ја ку ќа се ме си крав ја че, 
пи та или по га ча во ко ја се ста ва па ра. Ве

чер та ко га си те ќе сед нат на ве че ра, 
до ма ќи нот, отка ко ќе се пре кр сти и 
ќе ја бла гос ло ви тр пе за та, го кр ши 
крав ја че то на тол ку де ло ви кол ку 
што има чле но ви во се мејс тво то, 
оста вај ќи уште де ло ви за Бо га и 
за ку ќа та. Си те при сут ни во сво јот 
дел од крав ја че то ја ба ра ат па ра та 
и тој што ќе ја нај де се сме та за нај
среќ ни от во го ди на та што прет стои. 
Исто та ка, ве чер та во ог нот се ста ва 
бад ни ко во гран че, кое се сме та за 
најз дра во др во, за да би дат здра ви 
си те во се мејс тво то. Ве чер та на Бо
жик не ка де се ста ва и сла ма во со
ба та за спи е ње, што ја сим бо ли зи ра 
пе ште ра та во ко ја се ро дил Хри стос.
Во не кои кра и шта од зем ја ва, пак, 
аде тот со кр ше ње то на леп че то со 
па рич ка се пра ви на Ва си ли ца. Би
тол ча ни рас ка жу ва ат де ка на 13 ја
ну а ри се со би ра друш тво, се игра 
ко мар, се ја де и се кр ши, ка ко што 
ве лат, маз ник, од нос но вр те на пи та. 
След ни от ден се по ми ну ва со се мејс
тво то, со бо га та тр пе за.

леп че со па рич ка  
кр ше те на Ва си ли ца
Цр ков ни те ли ца се сог ла су ва ат де
ка за Бад ник тре ба да си до ма... Но, 
ве лат, леп че то со па ри че то оста ве
те го за Ва си ли ца. Оби ча јот на Бад
ник да сед не ме на ма са и да кр ши ме 
леп че со па рич ка не е цр ко вен, ту ку 
фолк ло рен оби чај, сме та ат све ште
ни ци те.

- Единс тве но оправ да но пре да-
ние што цр ква та го ка жу ва се ко-
гаш е де ка па рич ка та се кр ши са-
мо на Ва си ли ца и тоа е по вр за но 
со жи во то пи сот на све ти от Ва си-
лиј Ве ли ки. Та му има ед на случ ка 
ко га тој, ко га до а ѓал ца рот што 
са кал да го раз ур не гра дот, со-
би рал па ри за да го под ми ти, на 
не кој на чин да го оми ло сти ви да 
не го пра ви тоа, да не им на ште ти 
на лу ѓе то – об јас ну ва отец Бо бан 
од скоп ска та епар хи ја.

Спо ред не го, ца рот за ги нал и не 
до шол до гра дот, по што све ти от 
Ва си лиј Ве ли ки се ис пра вил пред 
ди ле ма та ка ко да им го вра ти бо гат
ство то на лу ѓе то.

- А не да вал се кој исто. Тој на ре дил 
на град ски те фур ни да за ме сат ле-
бо ви  и да исту ра ат па рич ки, ка де 
кол ку ќе им дој де.  По Бож јо чу до, 
се слу чи ло кој кол ку дал тол ку и да 
му се вра ти. Ток му по ра ди тоа пре-
да ние ние ја од бе ле жу ва ме се ко ја 
Ва си ли ца со ста ва ње па рич ка во 
леп че то. Ние се се ќа ва ме на чу до то 
што го на пра вил Бог пре ку све ти от 
Ва си лиј Ве ли ки – ве ли оте цот.

Во еван ге ли е то се пи шу ва за те шка та 
по лож ба во ко ја се на шол све ти Ва си
лиј ко га тре ба ло да го по де ли зла то то, 
кое гра ѓа ни те на Ке са ри ја го со бра ле 
за да се из ба ват од гне вот на Ју ли јан. 
Таа по дел ба тре ба ло да е пра вед на, 
од нос но, се кој да си го до бие сво е то.

Цр ков ни те ли ца се 
сог ла су ва ат де ка 
за Бад ник тре ба 
да си до ма... Но, 
ве лат, леп че то со 
па ри че оста ве те го 
за Ва си ли ца. Оби
ча јот на Бад ник да 
сед не ме на ма са и 
да кр ши ме леп че со 
па рич ка не е цр ко
вен, ту ку фолк ло
рен оби чај, сме та ат 
све ште ни ци те

Париче за бадник или  
за Ва си ли ца?

ЦРКОВНИТЕ ОБИЧАИ ЗАМЕНЕТИ СО ФОлКлОР

- Се по мо ли све ти те лот и Бог го 
про све ти што да на пра ви. Тој ги 
по ви ка сво и те ѓа ко ни и по мош-
ни ци и им ре че да за ме сат ле бо ви 
и во се кој леб да ста ват по мал-
ку од злат ни те пред ме ти. Ко га 
ле бо ви те беа го то ви, епи ско пот 
ги по де ли ка ко бла гос лов на си-
те жи те ли на гра дот Ке са ри ја. 
Во по че то кот си те се за чу ди ја, 
а по тоа нив но то из не на ду ва ње 
ста на уште по го ле мо: ко га се кое 
се мејс тво го пре се че ле бот, во 
не го нај де зла то, но не кое би ло, 
ту ку ток му тоа  што му го има ше 
да де но на сво јот епи скоп. Та ка 
зна чи, со то гаш на та ва си ло пи та, 
св. Ва си лиј им до не се и бла гос-
лов на лу ѓе то и ра дост за ра ди 
из ба ву ва ње то. От то гаш и ние, на 
де нот на све ти Ва си лиј, 1 ја ну а-
ри, ме си ме ва си ло пи та и вна тре 
ста ва ме злат ник, во спо мен на 
чу до то што се слу чи во Ке са ри-
ја – стои во Еван ге ли е то.

Оте цот по у чу ва де ка оби ча јот што 
пра вос лав ни те вер ни ци го пра ват 
за Бад ник е не ис прав но пре да ние 
и  не ма из вор ност во уче ње то на 
цр ква та. Ве ли Бог не би изд во ил 
ни ко го за да го на пра ви по сре ќен 
од дру ги те.

- Ка ква ка те го ри ја е сре ќа та?! Ме-
не ќе ми пад не па рич ка та и јас ќе 
имам сре ќа. Зо што Бог би изд во ил 
не ко го да би де по сре ќен од дру-
ги те за тоа што ќе му пад не па рич-
ка?! Јас сме там де ка тој оби чај, кој 
е по ве ќе фолк ло рен откол ку ре-
ли ги о зен и вер ски, тре ба по ле ка 
да уги ну ва за вре ме на Бад ник и 
да се пра ви за вре ме на Ва си ли ца 
– до да ва отец Бо бан. 

Бо жик пред или по Но ва го ди на
Да се сла ви Бо жик пред Но ва го ди на, 
од нос но по ста ри от ка лен дар, на 25 
де кем ври. Ова е став на мно гу ми на, кој 
по ра ди не кое свое вер ско убе ду ва ње, 
кој по ра ди фа ктот де ка та ка за Но ва 
го ди на не ма да би де строг пост, па ќе 
мо же да се би де сло бо ден со ја де ње, 
пи е ње и со сла ве ње. Но Ма ке дон ска та 
пра вос лав на цр ква сѐ уште не раз мис-
лу ва за ме ну ва ње на ка лен да рот. Ве лат, 
ка лен да рот ќе оста не ва ков ка ков што 
е до де ка не се до не се од лу ка Со бор но, 
од нос но си те пра вос лав ни цр кви да го 
про ме нат ка лен да рот.

- Всуш ност праз ну ва ње то на Бо жик и кај 
нас е на 25 де кем ври, спо ред ста ри от 
ка лен дар, а по но ви от е на 7 ја ну а ри. 
Ако од зе ме ме 13 де на, спо ред ста ри от 
праз ну ва ме на 25 де кем ври. Тие што се 
по гри го ри јан ски от ка лен дар, ако од 25 
де кем ври, се од зе мат 13 де на, тре ба 
да праз ну ва ат на 12 де кем ври – ве ли 
отец Бо бан.

Тој по со чу ва де ка МПЦ ка ко Цр ква има 
став де ка, мо же би, нај до бро то ре ше ние 
ќе би де да се на пра ви уште по пре ци зен 
ка лен дар од овие што по сто јат, би деј ќи 
де нес имам тех но ло шки средс тва за се то 
тоа да се на пра ви.

- Но сѐ до де ка е ва ка, ние го при фа ќа ме 
тоа што го има пре да ни е то на цр ква та. 
Ка ко се га ќе му про ме ни ме на на ро дот 

де ка Илин ден не е ве ќе на 2 август, 
ко га се то тоа е по вр за но ду ри и со не-
кои на ши на ци о нал ни праз ни ци – ве ли 
отец Бо бан.

Тој не го ду ва око лу на чи нот на кој не-
кои пра вос лав ни цр кви што го има ат 
зе ме но но ви от ка лен дар Бо жик го сла-
ват по но ви от, но Ве лиг ден по ста ри от 
ка лен дар.

- Тие Ве лиг ден го праз ну ва ат ка ко тие 
со ста ри от ка лен дар за тоа што по стои 
одре де но пра ви ло во цр ква та де ка 
Ве лиг ден ни ко гаш не смее да се пад не 
со евреј ска та Пас ха. За да го из бег нат 
тој мо мент спо ред но ви от ка лен дар, 
Ве лиг ден се ко гаш го праз ну ва ат со 
нас, по ста ри от ка лен дар.  Ние се до-
ве ду ва ме до ре ше ни е то си те праз ни ци 
да ги праз ну ва ме по но ви от ка лен дар, 
а Ве лиг ден да го праз ну ва ме по ста-
ри от, што не ма ло ги ка – ко мен ти ра 
оте цот од скоп ска та епар хи ја.

Тој сме та де ка ба ра ње то да се пре ме-
сти Бо жик да би де во де кем ври е са мо 
по ра ди Но ва го ди на, праз ник што не 
е хри сти јан ски.

- Ние има ме на ша пра вос лав на Но ва 
го ди на и мис лам де ка то гаш тре ба 
по ве ќе да се по све ти ме ако из мо лу-
ва ме и ис про су ва ме се ка кво до бро во 
но ва та го ди на – до да ва отец Бо бан.

Пишува | Билјана Зафирова
Фото | Република
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Тра ди ци ја та ве чер та пред Бад ник да се до че ка над вор, крај 
оган, со ча шка гре а на ра ки ја во ра це те, со по га ча, со ма ке
дон ски пес ни и ора, со жел би за здрав је и бе ри ќет, е ед на 
од нај ос по ру ва ни те тра ди ции

Во ма ке дон ски от Бад ник и 
Бо жик со ве ко ви има  
ми сти ка, тра ди ци ја,  
па га ни зам, кул ту рен кулT...

СЕ КОЕ МА А ЛО ИМА СВО ЈА ТРА ДИ цИ ЈА ЗА КОЛЕДАРСКИОТ 
ОГАН, А ОБИ ЧА И ТЕ СЕ РАЗ ЛИ КУ ВА АТ ОД РЕ ГИ ОН ДО  
РЕ ГИ ОН, ПА ДУ РИ И ОД СЕ ЛО ДО СЕ ЛО

Пишува | Не ве на По пов ска

Бад ник или Ко ле де е де нот 
пред прос ла ву ва ње то на 
ра ѓа ње то на Исус Хри стос. 

Мно гу оби чаи и ве ру ва ња на 
Бад ник се по вр за ни со обред
ни от оган ка ко и со го ре ње то 
на др во то на ре че но бад ник 
или бад ни кој ца. Во вр ска со 
обред ни те ко ле дар ски ог но ви 
е и оби ча јот ко ле ди ца. И де нес, 
ка ко и во ми на то то, во се ла та и 
во гра до ви те во си те кра и шта 
на Ма ке до ни ја, по ма ли или по

го ле ми гру пи па лат оган и го 
пре скок ну ва ат. Се го ри пе ну
шка од даб. Таа ноќ, ка ко што 
за пи шал Куз ман Шап ка рев, 
„си те до маш ни не зас пи ва ат 
ту ку пре но ќе ва ат буд ни, та од 
тоа се гле да де ка таа ноќ е на
ре че на Бад ник – буд ник“.

Но, со Бо жик е по вр за на и по
го вор ка та: „Пред Бо жик, зад 
Бо жик кај да си, до ма да си“. 
Фолк ло ри сти те об јас ну ва

ат де ка оваа по го вор ка има 
двој но зна че ње: за вре ме на 
го ле ми от праз ник тре ба да се 
би де во кру гот на се мејс тво
то и ту ка да се слуш не и да се 
прос ла ви ра дос на та вест за ра
ѓа ње то на Спа си те лот, но исто 
та ка, во нај сту де ни от пер и од 
од го ди на та, се пак, нај при јат
но и нај без бед но е во сопс тве
ни от дом.

Тра ди ци ја та ве чер та пред Бад
ник да се до че ка над вор, крај 
оган, со ча шка гре а на ра ки ја 
во ра це те, со по га ча, со ма ке
дон ски пес ни и ора, со жел би 

за здрав је и бе ри ќет, е ед на од 
нај ос по ру ва ни те тра ди ции.

Дел од све ште ни те ли ца ве
лат де ка не ма ни што ло шо во 
тоа да се за па ли оган, но и де
ка  хри сти ја ни те тре ба да има
ат на ум де ка Бад ник е де нот 
ко га има ме строг пост. Ако на 
огнот тре ба да му се да де не
ко ја сим бо ли ка, тој оган да нѐ 
по тсе ти на па стир ски от оган, 
ка де што па сти ри те за па ли
ја оган и му се пок ло ни ја на 
бо гом ла де не цот, а не да пи јат 
ра ки ја. Зна чи, ако се пра ви на 
та ков на чин, тоа е да ле ку од 

хри сти јан ски на чин, ве лат све
ште ни те ли ца.

Бад ни ковото гран че е сим бол 
за праз ни кот Бо жик, кој прет
ста ву ва еден од нај свет ли те 
праз ни ци за си те пра вос лав ни 
вер ни ци. Ме ѓу два на е сет те го
ле ми хри сти јан ски праз ни ци 
Бо жик се праз ну ва нај све че но. 
Се кое ма а ло има сво ја тра ди
ци ја за коледарскиот оган, но 
и во оп што, оби ча и те што се 
из ве ду ва ат на Бад ник и на Бо
жик се раз ли ку ва ат од ре ги он 
до ре ги он, па ду ри и од се ло 
до се ло, но она што е за ед нич



www.republika.mk30 петок, 8 јануари 2016 година www.republika.mk 31петок, 8 јануари 2016 година

ко, се ка ко, се  бо га та та со фра 
што се под го тву ва на Бад ник 
на ве чер, ко ле дар ски от оган и 
бад ни ко во то др во, ка ко и ко
ле дар ски те пес ни.

Во ма ке дон ски от Бад ник и Бо
жик со ве ко ви има ми сти ка, 
тра ди ци ја, па га ни зам, кул ту
рен култ... МПЦ е про тив па
ган ски те оби чаи и сме та де
ка со ра ки ја и со ог но ви не се 
сла ви Бо жик. Спо ред неа, ко-
ледарските ог но ви, пе че ње то 

кол ба си и пи е ње то ра ки ја се 
во ап со лут на спро тив ност со 
на чи нот на кој вер ни ци те тре
ба да го од бе ле жат праз ни кот.  

� Бад ник го сла ви ме по па-
ган ски, а Бо жик, ако има ме 
си ла да го сла ви ме за ра ди 
бад ни ко ви те ве сел би, по рис-
јан ски. Пос на та бад ни ко ва 
ве че ра, ка ко прет праз ненс-
тво на го ле ми от праз ник на 
Хри сто во то ра ѓа ње, кое тре-
ба да го спло ти се мејс тво то, 
и пол ноќ на та Бо жес тве на 
ли тур ги ја се за ме не ти со ли-
та ни и те на ма ал ски те ог но ви 
и на кул тот на гре а на та ра ки-
ја. На тој на чин се уни шту ва 
уба ви на та и рас кош но то пре-
да ние на на ша та праз нич на 
кул ту ра – наг ла су ва ат од МПЦ.

Ог но ви те, ска ри те, гре а на та 
ра ки ја и ви но и ма сов ни со би
ра ња што за поч ну ва ат на Бад
ник, до се га не беа тол ку остро 
проб ле ма ти зи ра ни од стра на 

на до сто инс тве ни ци те на МПЦ. 
При чи на за ова се раз лич ни те 
ста во ви око лу одо бру ва ње то 
на ва кви те со би ри од стра на 
на вла ди ци те и све ште ни ци те 
на МПЦ. Дел од све ште ни ци те 
при сус тву ва ат на ва кви те со
би ри и ги бла гос ло ву ва ат. Дел 
од све ште ни ци те сме та ат де ка 
на па ле ње то ог но ви и на пи е
ње то ра ки ја не тре ба да се гле
да тол ку ри гид но. 

� Ог но ви во чест на ра ѓа ње-
то на Исус Хри стос се па ле ле 
уште во тре ти от век, од стра-
на на пр ви те цр ков ни оп шти-
ни. Не се одо бру ва пи е ње ра-
ки ја во го ле ми ко ли чес тва, 
но ако се пие по ча ша - две за 
здра ви ца, во уме ре ни гра ни-
ци, то гаш мо же да се доз во ли. 

Исто е и со му зи ка та и со игра-
ње то ора око лу ог но ви те.Не-
кои од нив, пак, се рев нос ни и 
сме та ат де ка тре ба да се пре-
ки не со та ква та тра ди ци ја.

� Тоа се са мо па ган ски оби чаи 
со кои Бад ник се пре тво ра 
во за ба ва, а се пре ки ну ва-
ат по стот и под го то вка та за 
праз ни кот. Не ма вр ска ме ѓу 
ог нот и пе ште ра та во ко ја се 
ро дил Исус Хри стос. Бад ник 
тре ба да се по ми не со мо ли-
тве но бде е ње во хра мот. Не 
слу чај но во таа при го да се 
чи та ат најм но гу мо ли тви. 
По стот е нес по ив со пи е ње то 
ра ки ја и гре шка е ако не кој 
мис ли де ка на тој на чин ќе ги 
прив ле че лу ѓе то кон цр ква та 
 сме та ат све ште ни те ли ца. �



Д еценија наназад интензивно 
се говори за здравата храна и 
за здравиот начин на исхрана. 

Доктор Александар Митов е магистер 
по јавно здравство, кој во интервју за 
„Република“ вели дека е заблуда оти 
здравата храна мора да значи дека е 
органска. Според него, не можеме да се 
залажуваме дека само поради тоа што 
не јадеме органска храна, не се храниме 
здраво. Најважното прашање е како да 
се доближиме до здрав животен стил.

дека трендовите што се појавуваат 
во медицината, која јас би ја нарекол 
популарната медицина, на крај изле-
гува дека не биле базирани на наука 
и оттука не биле точни. Можеме да 
претпоставуваме дали имало биз-
нисинтереси, дали од некои причини 
биле форсирани одреден тип храна 
или одредени диети, не навлегувам 
во тој дел. Најважно е дека се пока-
жало дека не се засновани на наука. 
Во еден период се веруваше дека 
исхраната базирана на крвни групи 
е научна, меѓутоа денес се знае дека 
тоа не е така. Во моментов е многу по-
пуларно да се говори за глутенот. Од 
научен аспект, максимум еден отсто 
од светската популација може да има 
проблем со глутенот. Тоа го кажува 
статистиката и епидемиологијата. 
Глутенот, сам по себе, не е опасна ма-
терија. Тоа е многу природна материја 
што ја има во исхраната и што треба 
да консумира. Постојано се појавуваат 
и замираат разни трендови. Трендот 
на здрав начин на исхрана и општо, 

здравите навики, тука не е утната 
работата. Тука трендот е на вистин-
ското место. Овојпат станува збор 
за тренд кој има цврста основа во 
науката и во научните факти. Велиме, 
медицина базирана на докази. Оттука 
и популарните трендови би требало 
да бидат базирани на докази. Најго-
лемиот број од болестите што предиз-
викуваат смртност – кардиоваскулар-
ните, срцевиот удар, мозочниот удар, 
дијабетес тип 2, карциномите, сите се 
поврзани со начинот на живеење. За-
тоа е многу важно да живееме здраво 
и да се храниме правилно.

 Како да се доближиме до здрав 
животен стил?
МИТОВ: Тоа е клучното прашање. 
Многумина може да ја имаат вис-
тинската информација, но да не мо-
жат да ја употребат. Пример за тоа се 
луѓето што пушат цигари. Сите знаат 
дека е тоа штетно. Но, да се има ин-
формацијата и таа да се искористи, 
се две различни работи. Одлуката 
да се промени животот, начинот на 
исхрана, на движење, е многу лична 
работа и треба да почне однатре. Во 
овој период правиме рекапитулација 
на годината што измина, потоа пра-
виме план како ќе биде следната и 
едно од главните прашања е како би 
сакале да ја живееме следната година 
од аспект на здравјето, но и тие годи-
ни што доаѓаат по оваа. Прашањето е 
дали би сакале да бидеме поздрави. 
Ако имаме семејство, дали би сакале 

да бидеме присутни додека децата, 
внуците растат. Тоа се тие клучни пра-
шања од кои човек треба да почне на 
патот за промена на својот животен 
стил. Најосновното прашање дали 
сакам и како сакам да живеам е тоа 
прашање што човек ќе го понесе на 
патот за подобрување и промена на 
својот начин на живот. Можеби ова не 
звучи како совет од медицинско лице, 
но докажано е дека не е прашањето на 
имање на информација или на сами-
те техники, туку прашањето е многу 
лично и често се сведува на односот 
на пациентот со лекарот. Значи, патот 
е однатре. Промената кон подобар жи-
вотен стил води кон поставување на 
прашањето „што треба да направам“ 
и „дали сакам да сум поздрав“.

 Владее мислење дека здравите 
навики на живот чинат и повеќе 
пари. Какво е вашето мислење?
МИТОВ: Тоа е голема заблуда. Три 
главни навики влијаат општо врз 
здравјето. Пушењето, физичката (не)
активност и исхраната. Ако престане-
ме да пушиме, ќе заштедиме. Во фи-
зичката активност не трошиме пари, 
туку калории. Ако почнеме да се дви-
жиме повеќе, да пешачиме најмалку 
15 минути дневно, ќе се направи за-
бележителен статистички ефект врз 
здравјето на поединецот и додадени-
те години во животот. Значи, пари не 
се трошат. Останува исхраната. Една 
од најскапите намирници за исхрана-
та на човекот е месото. Во исто време, 
месото е најповрзаниот продукт со 
негативни здравствени ефекти. От-
тука, логиката е едноставна. Ако го 
намалиме месото, го преполовиме 
или, пак, целосно го исфрлиме што не 
е проблем за нашето здравје, гледаме 
дека се создаваат резервни пари кои 
може да ги насочиме кон овошје, зе-
ленчук и житарки. Ако ја повлечеме 
линијата, гледаме дека заштедуваме. 
Забуна кај луѓето е дека треба да се 
јаде органска храна, но тоа не е точ-
но. Здрава храна не мора да значи 
дека е органска храна. Тоа е заблуда. 
Храната може да биде органска, но 

за жал, уште нема прецизни научни 
студии коишто докажуваат корист. Не 
можеме да се залажуваме дека само 
заради тоа што не јадеме органска 
храна, не се храниме здраво. Оттука, 
здравата храна може да биде и поев-
тина и попристапна. Во Македонија 
здравата храна ја има во изобилство.

 Завршија Божикните пости. Под 
претпоставка дека освен телесно, 
верникот минал и низ духовен пост, 
како да го подготвиме телото за 
следниот период?
МИТОВ: Ако човек се прејадува по 
постот, нели се погазува смислата на 
постот? Треба да бидеме претпазливи. 
Нашето тело е навикнато на еден друг 
начин на исхрана. И Велигденскиот и 
Божикниот пост траат долго и телото 
е навикнато на поинаков начин на 
исхрана. Преодот треба да се случи 
постепено. И не само по пост, туку и 
во кој било услови, ако се прејадеме, 
научно е докажано дека по еден многу 
обилен оброк, два часа подоцна за че-
тирипати се зголемува веројатноста 
од срцев удар. Крвта се згуснува, мас-
нотиите влегуваат во неа, крвните са-
дови може да одговорат со стеснување 
и човек кој веќе имал предиспозиции 
за срцев удар, во тој случај може да 
го забрза тој процес. Постот може да 
го искористиме да продолжиме да 
се храниме здраво и да ги смениме 
животните навики.

 Здравиот начин на живот е важен 
како за здравите, така и за оние 
што се соочуваат со здравствени 
проблеми. Може ли храната да 
спречи појава на некоја болест?
МИТОВ: Многу болести се поврзани 
со исхраната. Оттука, подобрување-
то на исхраната може да води кон 
намалување на голем број болести. 
Според СЗО до 80 отсто од срцевите 
болести, мозочниот удар и дијабе-
тес тип 2, може да бидат спречени со 
промена на ризичните фактори. Под 
ризични фактори, пред сѐ, се подраз-
бира исхрана и физичка активност. 
Ако се смени начинот на живот, случа-

ите на малигни болести се спречуваат 
до 40 отсто. Огромен е потенција-
лот на подобрување на животот, на 
намалување на болестите. Но, ова 
се однесува само на превенцијата. 
Втората димензија е исхраната како 
прва линија на терапија, бидејќи кај 
многу болести е докажано дека ако 
се промени исхраната, се подобрува 
исходот од лекувањето. Значи, покрај 
конвенционалната терапија која па-
циентите треба да ја примаат, се вели 
дека прва линија на терапија е да се 
смени исхраната. Тогаш му се дава 
шанса на организмот да го забрза 
процесот на излекување.

 Можно ли е да постои поврзаност 
меѓу начинот на живот и појавата 
на каков било канцер во организ-
мот? Што вели науката?
МИТОВ: Пред повеќе од еден месец 
во јавноста излезе податокот што 
го објави СЗО, дека процесираното 
или обработено месо ја зголемува-
ат веројатноста за развој на рак на 
дебелото црево и на панкреасот. Се 
гради цврста научна база која го повр-
зува месото со појавата на канцер. 
Или, пак, случајот со рак на дојка. Во 
јавноста важи ставот дека овој рак е 
генетски поврзан, но епидемиолош-
ки, податоците велат друго. Од пет 
до десет проценти од случаите на 
заболени од рак на дојка се од та-
канаречени генетски причини. Де-
ведесет до 95 проценти се должат 
на останатите ризичните фактори. 
Еден дел од нив се здравиот начин 
на исхрана и физичката активност. 
лани, Меѓународната агенција за ис-
тражување на канцер првпат излезе 
со препораки за пациентки кои имаат 
веќе дијагностициран рак на дојка, за 
тоа што треба да направат во исхра-
ната за да го продолжат животниот 
век. Една од нив беше да се намали 
телесната тежина, да се зголеми фи-
зичката активност секој ден, да се 
зголеми количеството на растителни 
влакна во секојдневната исхрана и да 
се намалат заситените масти, односно 
да се исфрли месото од исхраната. 

забуна кај луѓето е дека треба да се 
јаде органска храна. Храната може 
да биде органска, но за жал, уште 
нема прецизни научни студии коишто 
докажуваат дека е корисна. не можеме 
да се залажуваме дека само заради тоа 
што не јадеме органска храна, не се  
    храниме здраво, вели д-р Митов

АЛЕКСАНДАР МИТОВ, МАГИСТЕР ПО ЈАВНО ЗДРАВСТВО|  ИН ТЕРВ ЈУздраВjе

Заблуда е дека здравата храна 
мора да значи дека е и органска

 Како одеднаш, во последните не-
колку години стана тренд постојано 
да се говори за здравата храна и за 
здравиот начин на живот? Дали тоа 
значи дека со годините наназад сме 
„собрале“ лоши навики во животот 
и во исхраната?
МИТОВ: Трендовите во медицината, 
за жал, се појавуваат циклично. Од-
временавреме нешто станува попу-
ларно, се користи и по неколку години 
згаснува. Меѓутоа, времето покажало 

Раз го ва ра ше | Александра М. Бундалевска
Фото | Александар Ивановски

www.republika.mk32 петок, 8 јануари 2016 година www.republika.mk 33петок, 8 јануари 2016 година



ИсториJа

 Македонското (кресненско) востание

В о текот на Големата источна 
криза (18751881), кога на 
историската сцена се појавува 

„македонското прашање“, многу Ма-
кедонци учествувале во тогашните 
ослободителни востанија и војни 
на Балканскиот Полуостров. По за-
вршувањето на тие борби, особе-
но Рускоосманлиската војна, и по 
Берлинскиот договор, Македонија 
и понатаму останала во рамките на 
Османлиската Империја, а положба-
та во неа станала крајно неповолна 
поради одмаздите и самоволијата 
на османлиските власти, војската и 
муслиманската емиграција, која се 
населила на овие простори од сосед-
ните ослободени територии. Тогаш 
созреала идејата и условите дека 
едно востание може да предизвика 
една нова војна за ослободување од 
османлиската власт на неослободе-
ните балкански територии и, пред 
сѐ, на Македонија.

Македонските учесници во тогашни-
те војни и ослободителни востанија, 
по нивното завршување, согледу-
вајќи дека положбата овозможува-
ла да се крене востание, по извесни 
подготовки, на 18 октомври 1878 
година го објавиле Македонското 
востание или во историјата попоз-
нато како Кресненско востание. 
На наведениот ден околу 400 борци 
и вооружени селани под раковод-
ство на десетина војводи, на чело 
со Стојан Карастоилов, според од-

напред подготвен оперативен план, 
ја нападнале османлиската војска во 
теснината Кресна и по дводневни 
борби ја победиле заробувајќи око-
лу 100 војници и двајца офицери. 
Веднаш потоа биле ослободени и 
неколку села. Востанието успешно 
се ширело и зафатило многу голем 
терен. По првите борби раководство-
то ја усовршило воената и политич-
коуправна организација на силите 
и во ослободената територија вос-
поставила нова, народновостаничка 
власт, која го помагала успешното 
ширење на востанието во соседните 
области. Востаничките сили биле 
распоредени во четири поголеми 
одреди. Карастоилов бил избран за 
прв војвода, т.е. за воен раководител 
на востаничките сили. Формиран 
бил „Штаб на Македонското воста-
ние од 1878 година“, со началник 
Димитар Поп Георгиев - Беровски, 
кој располагал со истоимен печат. 
Штабот и лично Беровски вршеле 
функција привремена востаничка 
влада, која се грижела за што подо-
бро зацврстување и проширување на 
востаничката власт во ослободените 
области како база на македонската 
востаничка самостојност. Во ослобо-
дените села дејствувале народни 
одбори, селски стражи и милиција, 
кои се грижеле за безбедноста на на-

родот, за снабдувањето на востани-
ците и за пополнување на нивните 
редови со нови сили.

Благодарение на наведените и други 
мерки што ги презело раководство-
то и, пред сѐ, благодарение на добро 
водените офанзивни напади на вос-
таничките сили, востанието се про-
шири. На источната страна на реката 
Струма, востаниците ги ослободија 
реоните сè до селата Градешни-
цаБелица, каде што се воделе долго-
трајни борби со османлиската војска 
и башибозук. Поуспешно востанието 
се ширело на запад од реката Струма, 
каде што биле ослободени повеќе 
села од Петричката Околија. Речиси 
целата област наречена Каршијак 
била во рацете на востаниците. Тие 
напаѓале и во правец на Струмица, 
а нивното продирање било сопрено 
од османлиската војска и башибозук 
испратени од Струмица и другите 
околни населени места. Востанието 
се проширило и во Разлошко каде 
што, пред сѐ, по заслуга на локал-
ните ајдучки војводи и востанатите 
македонски селани, било ослободе-
но гратчето Банско и повеќе села. И 
тука била воспоставена востаничка 
власт, но поради одредени грешки 
на разлошките раководители брзо 
била укината, а населението, пора-
ди слабото обезбедување, многу 
настрадало од османлиската власт.

Во тек на еден месец, во близина на 
новосоздадената вазална бугарска 
држава, се создаде и една голема 
слободна територија во која била 
воведена македонска востаничка 
власт, која ги вознемирила бугар-
ските политички кругови. Поради 
тоа и поради самостојната македон-
ска политика на востаничкото ра-
ководство на чело со Карастоилов 
и Беровски дошло до остар судир со 
бугарските комитети. Последниве 
под раководство на Стефан Стамбо-
лов, водејќи пропаганда за воста-
ние и нудејќи им на македонските 
востаници извесна материјална 
помош, работеле со цел да го пре-
земат востанието во свои раце и 
да го употребат за бугарски цели. 

Наслутувајќи ја ваквата политика, 
востаничките раководители поба-
рале од раководството на „Един-
ство“ по прашањето на востанието 
да бидат само набљудувачи и да не 
се мешаат во востаничките работи.

Раководителите на „Единство“ 
преку една вооружена чета подло 
го уапсиле началникот на Маке-
донското востание, Димитар Поп 
Георгиев  Беровски и потоа пре-
минале кон контравостанички на-
пад, кој завршил со уште поподло-
то убиство на воениот востанички 
раководител, Стојан Карастоилов. 
Според спомените на учителот А. 
Костенцев, кој бил во тек со наста-
ните, „тогаш во Кресна дојде од 
Софија една комисија предводе-
на од Стефан Стамболов“. луѓето 
на комисијата „побараа од војво-
дата Стојан да им се потчини со 
својата чета. Стојан им одговори 
дека и понатаму ќе продолжи да 
дејствува независен од никого, а 
своите другари дека не ги дава. 
Потоа, во отсуство на неговата 
дружина, според заповед на Сте-
фан Стамболов, беше убиен во 
собата во која спиеше...“ во село 
Оштава. Против ова злосторство 
другарите на војводата Стојан се 
побуниле и ги прогониле агентите 
на „Единство“ во Софија.

По убиството на Стефан Карасто-
илов се засилиле контрареволу-
ционерните акции на комитетот 
„Единство“ против Македонското 
востание. Тие се главните причи-
нители за задушувањето на вос-
танието. Тогаш и османлиската 
власт презела големи и офанзивни 
акции против востаниците, затоа 
што, покрај другото, во Европа се 
ширеле гласови дека Македонското 
востание претставува почеток на 
едно општо балканско востание, 
за кое се воделе преговори и со ал-
банското ослободително движење, 
дека Русија ќе го искористела за 
да ѝ објави нова војна на осман-
лиската држава, а АвстроУнгарија 
по тој повод ќе влезела во Солун. 
Во врска со тоа Англија барала од 

Високата порта што побрзо да го 
задуши востанието и за таа цел и 
ставила на располагање неколку 
свои бродови за префрлување на 
османлиската војска во Македонија. 
Така, Кресненското востание доби-
ло пошироко значење.

Во декември 1878 година мно-
губројната насобрана османлис-
ка војска извршила фронтален 
напад на востаничките позиции 
и ги освоила слободните воста-
нички територии. Востаниците и 
населението преземајќи навреме 
соодветни мерки се повлекле во 
непристапните планински пре-
дели без да дадат големи жртви, 
а кога војската се повлекла, пов-
торно се вратиле во своите изго-
рени и уништени села. Во реонот 
Каршијак, Беровски повторно се 
вратил да дејствува, повторно била 
обновена востаничката власт, но 
само за извесно време. Истовре-
мено, во Горна Џумаја, каде што 
имало руска војска, во Ќустендил и 
во други места почнале да се вршат 
подготовки за нови востанички и 
четнички акции. Биле формира-
ни десетина чети од доброволци, 
кои биле наречени „македонска 
војска“, со главен штаб под коман-
да на Мирослав Хумбаер од Херце-

говина. Одвременавреме четите 
биле испраќани во разни места на 
османлиска Македонија. Сите овие 
акции завршиле во мајјуни 1879 
година, без да се постигне нешто 
позначајно.

Во почетокот на јули 1879 година 
завршиле секакви дејства во однос 
на востанието, а со повлекувањето 
на руските трупи од Горна Џумаја 
и нејзиното повторно заземање 
од страна на османлиската војска, 
почнало масовно бегство на на-
селението од Џумајската каза и 
од источниот дел на османлиска 
Македонија. Од 25.000 до 30.000 
христијани заминале во Бугарија и 
тоа било една од првите поголеми 
преселби на населението од Ма-
кедонија во Бугарија. На нивното 
место се населило муслиманско 
население од Бугарија.

Како и да е, Кресненското воста-
ние било врвно достигнување во 
македонските револуционерни ос-
лободителни борби во доилинден-
скиот период. Со својата македон-
ска востаничка власт, воведена на 
слободните територии, востанието 
претставува и значаен придонес за 
создавањето на идеите за посебна 
македонска државност. 

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

Македонските учесници 
во тогашните војни и 

ослободителни востанија, 
по нивното завршување, 

согледувајќи дека положбата 
овозможувала да се крене 

востание, по извесни 
подготовки, на 18 октомври 

1878 година го објавиле 
Македонското востание или 

во историјата попознато како 
Кресненско востание

(1878)

Димитар Поп Георгиев  
 Беровски
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100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА[  АНТОЛОГИЈА  ]

КОЛЕДАРСКИ ПЕСНИ  
ОД ЗАПИСИТЕ НА MАРКО 

K. ЦЕПЕНКОВ

Коледица варварица, сива, сива 

гулабица долетала од планина, и 

донесла убаина.   

Коледица варварица, бери пења 

за вечера мене ми се вечера, оти 

пиле ми загина, од море до море, во 

царичини дворои.  

Царица го нагазила, и цревцата му 

истурила. Циу цвиц ми сторило и 

пилето си умрело.  

По битолцќи Кoледица меледица, и 

по неа Василица, и по неа дава, 

дава, еднаш ни сте во година како 

цвеќе во градина.   

Збирајте се дечиња, стред село на 

грејачка, огон да си палиме, за да 

се изгреиме, оти после ќе одиме, 

Коледа да викаме, костење да 

збираме, за Бадник да јадиме, Божик 

да го чекаме, и прасе да јадиме.   

Колете, бре селани, дебелите 

крмнаци, оти Божик ќе дојдит у 

селого на гости.   

Олеле, деде, паднало греде, отепало 

дете, дедо се влечи, баба го плачи, и 

си го теши:  

- Молчи ми старче, кусо 

магарче, подај ми праче, да не ти 

к`лвнат, твоите гурелки. Подај ми 

камче, да удрам петле; да не ти 

к`лвни, твоите мрсулки

ПР ВО ИЗ ДА НИЕ НА ЗИМ СКИ „СТРУ ШКИ ВЕ ЧЕ РИ НА ПО Е ЗИ ЈА ТА“

Се за фа тив ме со иде ја та за про ме на на функ ци о ни ра ње то ко ја 
по драз би ра не са мо осве жу ва ње на тра ди ци о нал ни от фе сти вал со 
но ви со др жи ни, ту ку и во ве ду ва ње на со се ма но ви, ка ко Зим ски от 
по ет ски фе сти вал, Не де ла на по е зи ја та, На ци о на лен ден на по е зи
ја та и т.н. со др жи ни кои „ќе ја на пра ват по е зи ја та по вид ли ва“ и 
ќе при до би јат но ви чи та те ли, но ва пуб ли ка, не што што отсе ко гаш 
би ло и ќе би де од ли ка на „Стру шки те ве че ри на по е зи ја та“, ве ли 
ди ре кто рот на фе сти ва лот, Ми те Сте фо ски

Ка ко дел од про ме ни те кои беа 
нај а ве ни уште во те кот на фе

сти ва лот во август за про ши ру ва ње 
на функ ци о ни ра ње то на ин сти ту
ци ја та, на Фи ло ло шки от фа кул тет 
„Бла же Ко не ски“ во Скоп је и во Мла
дин ски от кул ту рен цен тар се одр жа 
пр ви от „Зим ски по ет ски фе сти вал“ 
на кој учес тву ваа че тво ри ца врв ни 
по е ти од зем ја ва и од странс тво.

Mоха мед Бе нис од Ма ро ко, арап ски
от по ет и ини ци ја то рот УНЕ СКО во 
1999 го ди на да го прог ла си 21 март 
за Свет ски ден на по е зи ја та, по тоа 
Але ксан дар Шур ба нов од Бу га ри
ја, Ду шко Но ва ко виќ од Ср би ја и 
на ша та Ви о ле та Тан че ваЗла те ва, 
до бит нич ка на на гра да та „Бра ќа 
Ми ла ди нов ци“ беа авто ри те чие 
тво реш тво се нај де во фо ку сот на 
пр ви от Зим ски по ет ски фе сти вал.

- Во 54-го диш на та исто ри ја на 
СВП, тие си до би ја зна чај на уло га 
во ме ѓу на род ни рам ки ка ко вр-
вен про мо тор на по ет ски те вред-

По е зи ја та на че тво ри ца авто ри 
од Ма ро ко, Бу га ри ја, Ср би ја и 
Ма ке до ни ја во фо ку сот на СВП

но сти. Се пак, са ми от кон цепт и 
стру кту ра на по стој ни от фе сти-
вал не се до вол ни за да би дат по-
кри е ни оче ку ва ња та на но ва та и 
ква ли тет на со вре ме на пуб ли ка. 
Се за фа тив ме со иде ја та за про-
ме на на функ ци о ни ра ње то ко ја 
по драз би ра не са мо осве жу ва ње 
на тра ди ци о нал ни от фе сти вал со 
но ви со др жи ни, ту ку и со во ве ду-
ва ње на со се ма но ви, ка ко Зим-
ски от по ет ски фе сти вал, Не де ла 
на по е зи ја та. На ци о на лен ден на 
по е зи ја та и т.н. со др жи ни кои „ќе 
ја на пра ват по е зи ја та по вид ли ва“ 
и ќе при до би јат но ви чи та те ли, 
но ва пуб ли ка, не што што отсе-
ко гаш би ло и ќе би де од ли ка на 
Стру шки те ве че ри на по е зи ја та 
 ве ли ди ре кто рот на фе сти ва лот, 
Ми те Сте фо ски.

Тој нај а ви про ши ру ва ње на Зим ски
от фе сти вал во на ред ни те го ди ни 
и на уни вер зи те ти те во Штип, Би
то ла, Охрид и во дру ги гра до ви од 
зем ја ва.   �  (Н.П.)

  

ВОјНА НА ѕВЕзДИТЕ: 
СИлАТА СЕ БуДИ

Star warS:  
the force awakneS

заработка: 88.300.000 $

Жанр: авантура
Режија: Џ.Џ. Абрамс

Актери: Харисон Форд,  
Дејзи Ридли,  
Марк Хамил

ДОмОТ НА ТАТО
DaDDy’S home

заработка: 29.000.000 $

Жанр: комедија
Режија: Шон Андерс
Актери: Вил Фарел,  

Марк Валберг,  
Линда Карделини

ОмРАзЕНИТЕ ОСуммИНА
the hateful eight

заработка: 16.200.000 $

Жанр: драма
Режија: Квентин Тарантино
Актери: Семјуел Л. Џексон,  

Курт Расел,  
Џенифер Џејсон Ли

СЕСТРИ
SiSterS

заработка: 12.600.000 $

Жанр: комедија
Режија: Џејсон Мур
Актери: Еми Полар,  

Тина Феј,  
Маја Рудолф

АлВИН И ВЕРВЕРИчКИТЕ: 
ГОлЕмАТА АВАНТуРА

alvin anD the chipmunkS: 
the roaD chip

заработка: 11.800.000 $

Жанр: анимација
Режија: Волт Бекер
Актери: Џејсон Ли,  

Џесика Алберг,  
Џош Грин

тоП 5 најГледанИ ФИлМа  
          во САД викендов

„Предачки“ е дело на 
шпанскиот сликар Дие-
го Веласкез (1599 – 1660) 
насликано во 1657 годи-
на. Денес оваа слика се 
наоѓа во музејот „Прадо“ 
во Мадрид, Шпанија.

Веласкез е еден од најпознатите шпански и светски сликари. Неговите 
дела се одраз на генијалноста на уметникот, кој барокот и мистициз-
мот на своето време ги надминал со духот на критичкиот реализам.

Меѓу најпознатите дела на Веласкез се „Дворски дами“, „Венера со 
огледало“, „Ткајачи на килими“. �

„Предачки“  
на Веласкез

Култура

1
a compromising 

position
Carole 

Matthews

2
angels in the
Snow
Sarah
Morgan

3
chocolate Shoes 

and wedding Blues
Trisha
Ashley

4
the Dreaming 
Stones
Sarah
Harrison

 5
wish upon a Star

Sarah
Morgan

КНИЖАРНИЦАТА „мАТИЦА 
ЕКСКлузИВ“ ПРЕПОРАчуВА:
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ДЕЈАН лИлИЌ, АКТЕР

Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Александар Ивановски

Секој човек внатре 
го носи Мајсторот

Во историјата, театарот правел револуции и така ќе биде и 
понатаму. Тој е медиум кој не умира и постои со векови. Двајца 
да излезат од претстава малку осознаени е добро, имаме успех. 
Проблемот е само околината, дали тие двајца ќе ги претопи. 
Додека постои театарот, има надеж за човекот, вели Лилиќ

култура
� Дали мислиш дека исчеку-
вањето на публиката да се поја-
ви Мајсторот беше предолго?
ЛИЛИЌ: Во романот на Бул-
гаков, исто така, Мајсторот се 
појавува многу доцна, затоа што 
секогаш има вовед на она што 
се случува, какви се луѓето, а 
такви се романите на Булгаков. 
Можеби драматуршки може да 
се направи поинаку. Многумина 
ми кажаа дека имаа потреба таа 
приказна повеќе да трае и ликот 
порано да биде внесен во прет-
ставата. Но, тоа е режисерската 
идеја и драматургија, тоа е Бул-
гаков. Кога дојдов да бидам ди-
ректор на Македонскиот наро-
ден театар (МНТ), професорката 
Јелена лужина рече дека правам 
потег каков што прават голе-
мите луѓе уште од историјата, во 
римското и во грчкото царство. 
Тоа е жртвување на својот живот 
на сметка на другиот живот. Не 
мислам дека мене менаџерска-
та кариера може да ми донесе 
успех како актер, но кога веќе се 
нафатив да работам, знаев дека 
нема да можам да играм во прет-
стави, иако имав понуди од сите 
режисери што работеа во МНТ 
во тој период. Свесно влегов 
во оваа приказна знаејќи дека 
нема да можам да работам и како 
менаџер и како актер еднакво 
квалитетно, а притоа да имам и 
време што мора да го посветам 
на себе. Јас одбрав да жртвувам 
нешто што е мое. Можев да иг-
рам претстави, а менаџирањето 
да биде лошо. Одбрав да напра-
вам нешто за театарот, а си ус-
кратив многу убави ролји што 
ми беа понудени во тој период. 
Можеби можев да ги работам 
двете работи, но мислам дека во 
тие години ќе потрошев многу 
енергија, но јас решив МНТ да го 
направам место каде што ќе има 
пред сѐ, квалитетни претстави. 
За тоа беше потребно време. 
Сега во МНТ има театарски му-
зеј, интернетска телевизија, теа-
тарски фестивал, маркетиншки 
публикации, програми, брошури 
какви што имаат сите европски 
и светски театри и какви што за-
служува МНТ. Се направи добар 
тим кој требаше да се вклопи во 
новата зграда, со сите потреб-
ни елементи. Признавам дека 
многу се кршев во себе. Имаше 
ликови што многу сакав да ги 

играм. Се надевам дека успеш-
ната приказна на МНТ што ја 
започнавме, посебно по отво-
рањето на новиот објект, сега 
ќе продолжи.

� Во што си мајстор во својот 
живот?
ЛИЛИЌ: Ха, па знам и да зако-
вам некои шајки по дома, да 
склопам елементи од мебел... 
Преводот на мајсторот е малку 
погрешен. Тоа е всушност мас-
тер, односно маестро. Кај нас, 
на прва, мајстор има поинаква 
асоцијација, за човек кој има 
качкет и молив зад увото. Јас се-
когаш тврдам дека не сме совр-
шени и дека треба да тежнееме 
да бидеме подобри. И можеби 
никогаш нема да допреме до 
совршенството. Во моментот 
кога ќе почувствуваме дека сме 
совршени, егото ќе ни порасне. 
Учењето на големите мајстори 
на која била боречка дисципли-
на, особено оние од Истокот, 
е пред сѐ да бидеш мастер во 
својот ум. Тие се очовечени, 
со спуштено его, бидејќи по-
минале голем пат. Не „бркам“ 
резултат каде сум како актер, 
бркам да бидам што подобар и 
поквалитетен. Веројатно тоа ќе 
ми го исчисти умот. Не знам во 
што сум мајстор, јас само си го 
живеам животот најдобро што 
можам и умеам, се обидувам 
никому зло да не направам. 

� Се согласуваш ли со тезата 
на Булгаков дека сите луѓе 
се раѓаат добри, а потоа оп-
кружувањето, општеството, 
животот од нас создава чудо-
вишта?
ЛИЛИЌ: Тоа апсолутно е така. 
Некој за да преживее ќе напра-
ви нешто што е нечовечно, ќе 
направи грев. Некој за тоа има 
длабоко оправдување, а некој, 
пак, тоа го прави без оправду-
вање. Тежи онаа стара народна 

„со кого си, таков си“. Да, мис-
лам дека сите се раѓаме добри, 
чисти, како што сите знаеме 
да дишеме. Никогаш не е тоа 
линија која оди во бездна или 
те прави да бидеш зол или не-
совршен, да дејствуваш онака 
како што не е природно или не-
човечки. Секогаш имаш време 
да се вратиш назад, да разми-
слиш. Затоа свесноста е многу 
важна. Ако имаш добра свес-
ност за себеси, тогаш можеш 
да кажеш ова не е добро што го 
направив и да си признаеш на 
себе. Не мораш тоа јавно да го 
кажеш. Многу е важно да бидеш 
свесен и да знаеш што е добро, 
а што не, пред сѐ за себе. Тогаш 
ќе знаеш и за другите. 

� Дали театарот ќе нѐ научи да 
бидеме добри луѓе, наспроти 
злото во луѓето, а не ѓаволот, 
без разлика како тој се име-
нува или олицетворенува во 
поединец?
ЛИЛИЌ: Таа форма на Натема-
гото е секогаш многу послатка, 
попривлечна, поатрактивна. 
Ги има сите убави, различни, 
светкави бои. Ова другово има 
малку сивоцрна нијанса. Во ис-
торијата, театарот правел ре-
волуции и така ќе биде и пона-
таму. Тој е медиум кој не умира 
и постои со векови. Добро е и 
двајца да излезат од претстава 
малку осознаени, имаме успех. 
Проблемот е само околината, 
дали ќе ги претопи тие двајца. 
Додека постои театарот, има 
надеж за човекот.

� Дали е вистинско време за 
Мајсторот и Маргарита?
ЛИЛИЌ:И за сто години ќе 
биде вистинско време и пред 
половина век било. За жал. Ова 
е текст кој секогаш е актуелен. 
Велиме, еј, поминало толку вре-
ме, а ништо не се сменило! Па 
не се сменило бидејќи е кратко 

времето. Ние сакаме во два века 
или во еден милениум сѐ да се 
смени. Не може! Се надевам дека 
човештвото ќе се очовечи и ќе 
бидеме свесни како ја трошиме 
планетата Земја, како се тро-
шиме себеси и како ги арчиме 
енергијата и светлината што ги 
носиме во себе. 

� Сега си татко и сопруг. На кои 
вредности ја учите вашата 
ќерка?
ЛИЛИЌ: Таа е сѐ уште мала. Ја 
учиме на вредности кои јас и 
сопругата ги имаме како луѓе. 
Зборуваме со неа како со возра-
сен човек, јас можеби некогаш 
претерувам со објаснување на 
нештата. Таа е наша радост 
која не можам да ја опишам со 
ништо друго. Секогаш настоју-
вам да поминувам што е можно 
повеќе време со нив. Сопругата 
е прекрасен човек и прекрасна 
жена на која ѝ се восхитувам и 
многу сум ѝ благодарен за тоа 
што дојде во мојот живот и што 
ме избалансира во некои рабо-
ти. Ќерката дојде како плод на 
љубовта, не беше планирана. 
Едноставно, многу ни е убаво.

� Кој е следниот проект?
ЛИЛИЌ:Пред две години му 
ветив на Жолдак, кога одбив 
да играм во „Електра“ поради 
тоа што бев директор на МНТ, 
а во тоа време се роди и ќерка-
та, дека ќе играм во следната 
негова претстава „Соларис“. 
„Соларис“ е роман на полски-
от автор Станислав лем, чија 
тема, иако е научна фантасти-
ка, неверојатно е поврзана со 
човекот и со неговата длабо-
чина. Романот топло го пре-
порачувам сите да го прочита-
ат. Тоа не е голем роман, но е 
многу емотивен, човечен. Тоа 
ќе биде многу футуристичка 
претстава, а екипата треба да 
ја сочинуваат актерите кои ра-
ботеа на „Електра“, плус Ѓорѓи 
Јолевски и јас. Веќе е најавена 
како една од петте европски 
претстави во 2016 година кои 
мора да се видат. МНТ ќе ја ра-
боти во соработка со Виенски-
от театар, а за овој проект се 
договоривме уште пред две 
години. Премиерата треба да 
биде во Виена во јуни. Потоа 
ќе се игра и во Скопје. �

„Мајсторот и Маргарита“ на Михаил 
Булгаков е еден од најзначајните рома-
ни во 20. век, кој го смени гледањето 
на прашањата за животот, за моралот, 
за совеста, за судбината на уметноста, 
за стравот, за религијата, за љубовта. 
Театарскиот спектакл, претставата 
„Мајсторот и Маргарита“ во режија на 
Иван Поповски беше поставена на сце-
ната на Македонскиот народен театар 
(МНТ), а ликот на Мајсторот Поповски 
му го довери на Дејан лилиќ, со кого се 
познаваат од проектот „Одисеја 2001“ 
која Поповски ја постави за отворањето 
на „Охридско лето“. лилиќ, по пауза од 
речиси три години, се враќа на сцената, 
откако во изминатиот период имаше 
друга функција – директор на нацио-
налниот театар. Публиката долго го 
исчекуваше да се појави на сцената, 

а во „Мајсторот и Маргарита“ тој се 
соголува. Признава дека ликот што 
го игра на еден начин е неблагодарен, 
бидејќи се појавува доцна во претста-
вата. Вечната љубов на Мајсторот за 
лилиќ е болно, но до лудило доведено 
разоткривање на човекот и на неговата 
бесмртна љубов.

„Единствено што може да направи 
е да ја извади душата и да ѝ ја даде 
на публиката. Тоа е она „ху“ што ни 
излегува од устата. Тоа е онаа свет-
лина и топлина. Секој човек внатре 
го носи Мајсторот. Кај некого е малку 
повеќе или помалку истакнат, кај не-
кој се појавува и се губи, а добро е да 
биде присутен бидејќи тој освестува 
и очовечува“ вели лилиќ во интервју 
за „Република“. 

Се надевам 
дека  

човештво-
то ќе се 

очовечи и 
ќе бидеме 

свесни како 
ја трошиме 
планетата 
Земја, како 
се трошиме 

себеси и 
како ги 
арчиме 

енергијата и 
светлината 

што ги носи-
ме во себе
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П о во ка ци ја е агро ном, не ма ли
ков но обра зо ва ние, но љу бо вта 
кон сли ка ње то, осо бе но кон цве

ќи ња та, му ста на жи вот на опре дел ба. 
„Цве ќе то на ми рот“, ка ко што ги на ре ку ва 
Жи вко По пов ски сво и те де ла, се на о ѓа ат 
на си те кон ти нен ти. Тие ги укра су ва ат 
до мо ви те на истак на ти по ли ти ча ри, хо
ли вуд ски акте ри, му зи ча ри, ху ма ни сти... 
Од не о дам на Жи вко По пов ски поч на со 
про е ктот „Цвет на па те ка на ми рот“.

лон ски бик со хар фа. Мои де
ла има ат и Бу трос Га ли, Ко фи 
Анан...Од акте ри те Ри чард Гир 
има мо ја сли ка и бе ше оду
ше вен од мо ја та ра бо та.  На 
мо ја та из лож ба на са ми тот на 
Обе ди не ти те на ции во Бел
град при сус тву ваа На џи бу
лах, то гаш ни от пре тсе да тел 
на Авга ни стан и Ке нет Ка ун
да. И тие има ат мо ја сли ка во 
нив ни те до мо ви. Спи со кот е 
огро мен, но и се ќа ва ња та се 
бес це не ти.

�  „цве ќе то на ми рот“ во те-
кот на из ми на ти ве го ди ни 
ста на пре поз нат ли во име.  
Ка ко дој де до тоа? Ка ко се 
соз да ва ше „цве ќе то на ми-
рот“ низ го ди ни ве?
ПОПОВСКИ: По че то ци те на 
„Цве ќе то на ми рот“ се од ви ваа 
во 1984 го ди на ко га по не ко ја 
слу чај ност од ед но др во што 
од „Пар ко ви и зе ле ни ло“ го 
ка стреа во бли зи на на ку ќа та 
на Мај ка Те ре за по ба рав да ми 
да дат ед на гран ка за од неа да 
нас ли кам 39 сли ки, кои ги по
вр зав ка ко та пи се ри ја. Се ка де 
ка де што па ту вав на о ѓав цве
ќи ња, кои по сто ја но ги сли
кав и мно гу бр зо ја над ми нав 
број ка та од 39. Ве ќе имав 500 
цр те жи. На бр гу поч нав да ги 
по да ру вам, а ме ѓу пр ви те што 
до би ја сли ка од ме не беа: Мај
ка Те ре за,  Пе рез Де ку е љар,  
Ин ди ра Ган ди, ко ја то гаш пре
тсе да ва ше со Не вр за но то дви
же ње, Ви ли Брант  до бит ник 
на Но бе ло ва та на гра да за мир, 
Сан дро Пер ти ни, то гаш ни от 

пре тсе да тел на Ита ли ја и мно
гу дру ги зна чај ни лич но сти. 
Од си те лич но сти што ги спо
ме нав до бив пис ма со кои ми 
се заб ла го да ри ја, ме под др жаа 
во иде ја та и ме пот тик наа да 
про дол жам. Во 1985 го ди на 
по да рив 160 сли ки за се ко ја 
зем јачлен ка на Обе ди не ти те 
на ции. От та му до бив мош не 
по зи тив ни ре ак ции и от то
гаш мо и те цве ќи ња по кои 
сум пре поз нат лив поч наа да 
се ви ка ат „Цве ќи ња на ми рот“.

�  Не о дам на од бе ле жа вте 
зна ча ен ју би леј, 30 го ди ни 
од Ва ше то тво реш тво, со го-
ле ма из лож ба во Му зе јот на 
ма ке дон ска та бор ба. Ка ко 
по ми на из лож ба та? За до-
вол ни ли сте од одг ла си те 
и од кри ти ки те?
ПОПОВСКИ: Впе ча то ци те од 
из лож ба та се им пре сив ни. Из
ло жив 30 сли ки ра бо те ни во 
мас ле на тех ни ка на плат но и 
на хар ти ја и акрил со шпак ла, 
глав но, на хар ти ја. Зна чај но е 
тоа што на оваа из лож ба ја из
ло жив и 31. Сли ка, ко ја е дол га 

Со секој купен број 
на „република“ добивате 

попуст од 50 денари за  
кино-проекциите во 

„милениум“

важи од 8.1. - 14.1.2016

50
попуст

денари

култура

Жи вко По пов ски 
по да ри сли ки на 
си те кон ти нен ти,  
а не му, пак,  
Са дам Ху се ин му 
по да рил ки лим

„цВЕ ЌЕ ТО НА МИ РОТ“ МУ ГИ ОТВО РИ ВРА ТИ ТЕ НА ПО ЛИ ТИ ЧА РИ ТЕ, 
ХО ЛИ ВУД СКИ ТЕ АКТЕ РИ, ПО Е ТИ ТЕ

�  Ва ше то „цве ќе на ми рот“ се на-
о ѓа на си те кон ти нен ти. До се га 
сте по да ри ле сли ки на мно гу по-
ли ти ча ри, акте ри, по е ти, др жав-
ни ци, му зич ки ѕвез ди. Ка кви се 
ре ак ци и те на поз на ти те лич но сти 
ко га им ги по да ру ва те? Ра ска же те 
ни не ко ја ин те рес на случ ка или, 
евен ту ал но, ко ја сред ба со не ко-
ја лич ност Ви оста ви ла нај го лем 
впе ча ток?
ПОПОВСКИ: Си те сред би на не кој 
на чин оста ви ле по е ди не чен впе ча
ток. Ка ко мош не при јат ни ги па ме
там сред би те на „Стру шки ве че ри на 
по е зи ја та“ со ру ски от по ет Ге на диј 
Ај ги и со срп ска та по е те са Де сан
ка Ма кси мо виќ, кои ми по све ти ја 
пес ни. Ко га Реј Чарлс го сту ва ше на 
„Скоп ски от џезфе сти вал“ му по да
рив сли ка и таа сред ба бе ше мно гу 
впе чат ли ва би деј ќи Реј со го ле мо 
оду ше ву ва ње и на из не на ду ва ње на 
си те из го во ри: „Фа ла“. Иск лу чи тел
но ми е искус тво то со Са дам Ху се ин. 
По да рив сли ки на си те зем јичлен ки 
на ОН на са ми тот во Бел град. Спо
ред про то ко лот, од Ирак тре ба ше да 
дој де Са дам Ху се ин. Јас ја адре си рав 
мо ја та сли ка до не го. Ме сто не го дој
де Та рик Азиз, не го ви от за ме ник, кој 
по тоа му ја пре дал на Ху се ин. По не
кол ку ме се ци од ирач ка та ам ба са да 
во Бел град ми се ја ви ја де ка Са дам 
Ху се ин за ме не ка ко воз вра тен по да
рок ис пра тил пер си ски ки лим. Бев 
мош не из не на ден, но по ба рав да ми 
го ис пра тат. Ки ли мот не е го лем, има 
ди мен зии еден ме тар и три е сет на 
се дум де сет сан ти ме три и на не го е 
прет ста вен сим бо лот на Ирак: ва ви

Пишува | 
Не ве на По пов ска

ил ја да и еден ме тар. Сли ка та 
е ра бо те на го ди на ва, сим бо
лич но ја поч нав на праз ни кот 
Цвет ни ци, би деј ќи сли кам цве
ќи ња. Оваа нја дол га сли ка ја 
ра бо тев на Ма шин ски от фа кул
тет во ла бо ра то ри ја би деј ќи 
та му имав мож ност да ра бо там 
на две ни воа, за што за изра
бо тка та на ова де ло бе ше по
тре бен го лем про стор. Ми беа 
по треб ни по се думосум ме три 
да нас ли кам во те кот на де нот, 
па на ве чер тие се су шеа, и след
ни от ден про дол жу вав и та ка 
стиг нав до ил ја да и еден ме тар 
„Цвет на па те ка на ми рот“.

�  Всуш ност, Ва ше то нај но во 
де ло е ток му оваа „цвет на па-
те ка на ми рот“. Има ше нај а ви 
де ка со неа ќе кон ку ри ра те 
за Ги ни сов ре корд. Ка же те 
ни до ка де е тој про ект?
ПОПОВСКИ: Во под го то вка е 
ап ли ка ци ја та. Кон ку ри ра ње то 
не е вр за но со одре ден да тум 
или вре ме ко га ќе би де при
ја ве на „Цвет на та па те ка на 
ми рот“ за Ги ни сов ре корд. Ед
но став но, мис лам де ка до се га 
ни кој не ма изра бо те но не што 
ва кво, а осо бе но што те ма та е 
уни вер зал на. Про е ктот бе ше 
про мо ви ран од вре мена вре ме, 
и на ета пи, ка ко што се за вр
шу ваа де ло ви те, и пре диз ви
ка го ле мо ин те ре си ра ње кај 
по се ти те ли те на из лож би те. 

Не го ви те „Цве ќи ња на ми рот“ ги кра сат 
до мо ви те на Ко фи Анан, Бу трос Бу трос Га ли,  
Ке нет Ка ун да, На џи бу лах, Ге на диј Ај ги, Реј 
Чарлс, Ри чард Гир, Мај ка Те ре за, Ви ли Брант, 
Ин ди ра Ган ди, Сан дро Пер ти ни...
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2016 година  
е само година со  
еден ден повеќе
Верувањето дека треба да се избегнуваат свадби 
годинава е само суеверие и никако не е поврзано со 
црковниот или со духовниот живот

Бракот склучен во престап-
на година кратко ќе трае – 
верување што постои тол-

ку одамна, што никој не знае 
зошто и од каде произлегува. 
Веројатно, старите Македонци 
вака сакале да си ја објаснат 
или да ѝ дадат значење на го-
дината со еден ден повеќе. 

Според едно предание, пак, 
суеверието што и денес им 
прави шубе на идните невести, 
го почнала мајка што сакала 
уште една година да си ја чува 
ќерката дома. 

Во минатото, за венчавки или 
за свадби се чекало до след-
ната година, а доколку мла-
доженците немале време за 
чекање, како што бил случајот 
со печалбарите, за да не ги бие 
малер на свадбата принесува-

ВО ПРЕСТАПНА ГОДИНА И СЕ ВЕНЧАВА И СЕ КРШТАВА

ле леб или погача месени со 
брашно од минатата година.

За црквата ова суеверие от-
секогаш било само тоа – су-
еверие. Отец Бобан од Маке-
донската православна црква 
вели дека престапната годи-
на е таква само поради бројот 
на деновите, ништо повеќе и 
нема никакви импликации врз 
основа на црковниот или на 
духовниот живот. 

� Сите работи си се прават 
нормално, како и во сите 
други години. Тоа е суеверен 
став, кој произлегува од суе-
верието на луѓето. Во прес-
тапната година и се венчава 
и се крштава и се прават сите 
работи што ги правиме и во 
годините што не се престап-
ни. Ако одиме по таа логи-
ка, зошто би се одзела само 
венчавката и крштенката, 
зошто не би се одзеле и не-
кои други свети тајни, кои ги 
извршуваме или некои дру-
ги чинодејствија. На пример, 
како опелото, погребението 
на мирјаните, тогаш сето тоа 
би требало да се скока и да 
не се прави– вели отец Бобан.

Но, и покрај тоа што свеште-
ниците на секоја идна брачна 
двојка ѝ објаснуваат дека тоа 
е чисто суеверен став, кој нема 
никаква врска, никаков кон-
текст со преданието, учењето и 
верувањето на црквата, и денес 
се гледа пад на бројот на вен-
чавките во престапна година.

Според Државниот завод за 
статистика, бројот на вен-
чавките во двете претходни 
престапни години 2008 и 
2012 година, забележал пад 
од 5,1 проценти и во двата 
случаја. Ако во 2007 година 
имало 15.490 венчавки, во 
2008 година тој број паднал 
на 14.695, за веќе во следната 
година, повторно забележал 
покачување. Истиот случај се 
бележи и по четири години. 
Во 2011 година биле склучени 
14.736 брака, за во следната 
(престапна) година, тој број 
да падне на 13.991. 

Да побрзаат да ја фатат „об-
ичната“ година, искористија 
и голем број познати лично-
сти, кои се венчаа годинава. 

Меѓу нив и пејачката Тамара 
Тодевска, комичарот Васко 
Тодоровски (Тошо Малерот), 
манекенката Маја Сашек...

Според црквата, и ова верување нема 
смисла.

� Зошто Господ би им давал шанса, бла-
гослов или добробит повеќе отколку 
на другите. Господ е отец, родител, не 
е некој што би издвојувал некого, на 
сите неизмерно и еднакво ни ја дава 
својата љубов – смета отец Бобан.

За крштенката никогаш нема забра-
на, но, вели, треба да се одбегнува 
да се прави крштенка на големите 
господови празници.

� Така е за да не се засени празну-
вањето на празникот со личното 
празнување. Иако не постои за-
брана дека тогаш не се прави, но 
сепак треба да го имаме тоа пред-
вид – вели отец Бобан.

Тој заклучува дека нема никакво зна-
чење дека годината е престапна ни 
за венчавките, ни за крштенките или 
раѓањето, ниту, пак, за почнување 
градежни работи, за кое ваквите су-
еверија велат не требало да се прави 
во престапна година.

Бебињата родени во престапна година се посреќни

Црквата нуди можност вашите вен-
чавки или крштенки да не ги правите 
само во храм. Ретки се, но постојат 
Македонци што сакаат овој свет чин 
да го прават на посебна локација или 
во својот дом. 

� Обично се случува некој да сака да 
се венча на својот имот или крштен-
ката да биде извршена таму. Иако, 
во глобала, треба да сметаме и све-
тите таинства да ги поврзуваме само 
со храмот. Не дека не постои како 
опција, но подобро е тоа да биде во 
стариот храм, затоа што, знаете, по-
рано светите тајни  како венчавката 
и крштенката биле поврзани со све-
тата литургија и се правеле во рам-
ките на литургијата. Додека трае 
литургијата, се правела венчавка-
та, исто и крштенката. Подоцна се 

издвоени како посебен сегмент од 
литургијата, но нивниот чин сѐ уште 
стои во контекст на литургијата, 
што се гледа по самиот редослед, а 
литургијата се служи само во храмот 
или таму каде што е дозволено да 
се служи – вели отец Бобан.

Отецот апелира, сепак, да се извршува-
ат во храмовите, односно на приспосо-
бените места за тоа, односно крстил-
ниците или во самиот храм каде што 
се прави венчавката.

� Венчавката не се прави за време на 
великите пости, затоа што, сепак, е 
поторжествен чин, чин што потоа по-
ведува со себе и радост, веселба и слич-
но, а постот е време на воздржаност, 
време кога покажуваме едно покајние, 
смирение – заклучува отец Бобан.  � 

Венчавка на рид, крштенка дома
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во црквата за која 
се верува дека е 
погребан исус Христос 
се чувствува силна 
енергија од стотиците 
верници, припадници 
на различни религии, 
кои се молат на 
неговиот гроб. Црквата 
постојано е полна со 
луѓе, особено за време 
на верските празници, 
како што е божик

Пишува | Ја на Јо си фо ска

Божик во светиот град има 
посебна магија

Ерусалим. Древен град на 
Блискиот Исток, единствен 
по тоа што означува свето 

место за дури три религии, 
градот на патот од Земјата до 
небото, место од непроценли-
ва вредност за христијаните, 
Евреите и муслиманите, каде 
длабоко е запечатена историја, 
религија и традиција. Граден со 
љубов, натопен со солзи и крв, 
за што сведочат неговите свети 
места и храмови. 

Престолнината на Израел, Еру-
салим, мора да ја посетите ба-
рем еднаш во животот. Одлична 
можност е тоа да го направите 
за време на божикните праз-
ници, кога во овој град владее 
посебна магија.

Свет град на три големи религии
Според религиските верувања, 
Ерусалим е местото каде што 
Исус Христос е мачен, распнат и 
воскреснат. Стариот град е по-
делен на еврејска, христијанска, 
ерменска и муслиманска насел-
ба, меѓусебно одвоени со ѕидо-

Пред гробот 
на Исус се 

поклонуваат 
муслимани, 
христијани, 
Евреи, но и 
припадници 

на други 
религии.

ви што сами за себе сведочат 
за бурната историја. Ѕидините 
на стариот град го обележуваат 
просторот на кој е зачната де-
нешната еврејска, христијанска 
и муслиманска цивилизација. 
На тоа место се наоѓаат најзна-
чајните историски споменици, 
како и места на кои, според пре-
данието, се одиграле настани 
опишани во светите книги – 
Библијата и Куранот.

Евреите градот го нарекуваат 
Јерушалајим, или „град на ми-
рот“, христијаните го нарекуваат 
Ерусалим, ( зборот „салем“ значи 
мир), а муслиманите Ал Кудс или 
Свет Град. За неговата значајност 
зборуваат и неговите други на-
зиви како што се „златниот град“, 
„папокот на светот“, „светилиште 
на сите светилишта“...

Туристичките агенции нудат 
празнични аранжмани за пату-
вање во библискиот град. Пону-
дите се најчесто неколкудневни, 
со авионски превоз и со хотелско 
сместување. Вклучена е посета на 

сите значајни места во Ерусалим, 
но и надвор од него, како Назарет 
и Витлеем. Цената на аранжма-
ните изнесува околу 800 евра за 
еднонеделен престој и органи-
зирано разгледување.

Патот на страдањето и 
светиот гроб
На христијанските верници што 
патуваат во Ерусалим особено им 
е важна посетата на Виа Долоро-
са  патот на Исусовото страдање, 
кој морал да го помине носејќи го 
крстот на кој е распнат. За мно-
гумина, патот на солзите. На са-
миот почеток на Виа Долороса се 
наоѓа и домот на Марија, односно 
куќата во која се смета дека била 
родена света Марија.

На ридот Голгота, каде што е 
распнат Исус, се наоѓа Црква-
та на светото воскреснување 
или Црквата на светиот гроб. 
Храмот каде што е распнат, по-
гребан и воскреснат Христос 
е воедно најсветото место за 
христијанскиот свет. Во црквата 
се чувствува силна енергија од 
стотиците верници, припадни-

ци на различни религии, кои се 
молат на каменот каде што било 
спуштено телото на Исус откако 
бил симнат од крстот на кој бил 
распнат и на неговиот гроб. Црк-
вата постојано е полна со луѓе, 
особено за време на верските 
празници, како што е Божик.
Пред гробот на Исус се покло-
нуваат муслимани, христија-
ни, Евреи, но и припадници на 
други религии. Верниците над 
гробната плоча палат свеќи, ос-
таваат икони или што било за 
здравје, како и други црковни 

предмети и реликвии и така ги 
осветуваат. Дури и туристите 
во таа просторија приоѓаат со 
голема стравопочит, се крстат и 
палат свеќи за своите најблиски.

Во стариот дел на градот може да 
се види и Гестиманската градина 
во која е фатен Исус откако Јуда 
го предал. Денес за тој настан све-
дочи една базилика, посветена на 
страдањата Христови и осум ма-
слинови дрвца постари од 2.000 
години. Веднаш до неа се наоѓа 
црквата Марија Магдалена.

Ѕидот на плачот –  
место за молитва и главна 
атракција за туристите
Во стариот дел се наоѓа и еврејската светост, 
Ѕидот на плачот (остаток од Соломонови-
от храм), едно од најпосетуваните места во 
Израел и место каде што Евреите од целиот 
свет доаѓаат да се молат, а во внатрешноста 
на пукнатините во ѕидот на хартија оставаат 
пораки. Освен што Евреите тука доаѓаат да се 
молат, тој претставува и главна туристичка 
атракција. 

Во внатрешноста на стариот дел на градот 
може да ја најдете и џамијата Ал Акса. За мус-
лиманите Ерусалим е свето место особено 
поради Акса џамијата и Куполата на карпата 
(по Мека и Медина, нивното најсвето место). 
За илустрација, на малиот простор во кој се 
одигруваат најсветите настани во религи-
ите, гробот на Исус и местото на неговото 
погубување и воскреснување се наоѓаат во 
непосредна близина на Куполата на карпата, 
каде што пророкот Мохамед од ерусалимски-
от рид се вивнал во небото.

На помалку од десет километри од Ерусалим 
се наоѓа Витлеем, градот за кој се верува дека 
е родно место на Исус Христос. Сите сакаат да 
ја посетат базиликата „Раѓањето Христово“, 
која е големо обележје на градот.

Покрај посетата на сите знаменитости во 
древниот град, исто така, имате можност за 
панорамски разглед на новиот дел на градот 
Ерусалим: парламентот на државата Израел 
(кнесет), министерствата и Музејот на Израел.

Токму затоа, божикните празници се одлична 
можност за да отпатувате во Ерусалим и да 
ги прославите токму на ова место, кое во тој 
период има посебна енергија и атмосфера. �

ПРАЗНИЧНО ПАТУВАЊЕ ВО ЕРУСАЛИМ
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Во светот на маникирот се знае кои 
бои се вечни. Црвената боја и бојата на 
кожата со години опстојуваат како главни 
бои на ноктите, со повремен тренд на 
белата и на црната боја

Зимската сезона не е резервирана само за црн ма-
никир, нијанси на крем, бело и за спектар на бои 
кои можат да им даваат на ноктите вампизглед.

Во светот на маникирот се знае 
кои бои се вечни. Црвената боја 
и бојата на кожата со години 
опстојуваат како главни бои 
на ноктите, со повремен тренд 
на белата, која доминираше 
оваа сезона и на црната, која 
срамежливо се враќа во глав-
ните трендови.

Секако дека и годишните вре-
миња влијаат на лаковите што 
ќе ги носиме на ноктите на ра-
цете. Ретко може да видите не-
кој на плус 35 степени да носи 
црна, кафеава или бордо боја 
на ноктите. Истото се случува и 
со сезоната есен – зима. Нијан-
сата неон пастел не се користи, 
бидејќи со години за есен се 
резервирана темноцрвената, 
темнозелената, портокалова-
та, темносината и кафената 
боја на ноктите.

Овие бои не се досад-
ни и тажни, напротив, 
тие оставаат впечаток 
на вампизглед, за-
водливи се и одлич-
но се комбинираат со 
другите бои. �
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Целосно име:  
Кендис Сузан Свонпул

Родена на:  
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# „ Сакам мажи што изгледаат како лоши  
момци, но знаат да ја третираат жената  
како кралица.“

# „Вашето тело е машина. Научете правилно 
да се грижите за него.“

# „Љубовната врска е како уште една работа, 
мора постојано да работите на неа.“

уБаВи ЖеНи

Кендис Свонпул е јужно-
африканска манекенка. 
Почнала да се занимава 

со манекенство на 15годишна 
возраст, а веќе на 16 години 
заработувала по 5.000 евра 
дневно. За брзо време се поја-
ви на насловните страници 
на светските модни списанија 
како „Ел“, „Џи кју“, „Харпер Ба-
зар“, „лаш“, итн. Свонпул се има 
појавено и во реклами за „Џеј-

сон Ву“, „Прабал Гурунг“, „Жан 
Пол Готје“, „Кристијан Диор“ 
и други. Денес таа е најпозна-
та како ангел на „Викторија 
сикрет“. Свонпул активно ја 
поддржува добротворната ор-
ганизација „Мадерстумадерс“, 
која е насочена кон искорену-
вање на ХИВ од животите на 
мајките и на децата во Африка. 
Таа важи за една од најубавите 
жени во светот. �
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ИЗГлеДа луКСуЗНо БеЗ 
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Амарантот е древна житна култура, а 
денес се одгледува и како украсно расте-
ние. Во Античка Индија со ова растение 
се лекувала кралската аристократија.

Цвета од почетокот на јуни до крајот на 
есента. Во Европа е пренесен од Север-
на Америка по трговски канали. Денес 
е распространет во европскиот дел на 
поранешниот Советски сојуз, го има во 
Западен и во Источен Сибир, Кавказ и 
во Средна Азија.

Амарантот е едногодишно растение од 
семејството амарантацеае, високо од 20 до 
80 сантиметри, со издолжени елипсести 
листови кои се жолтеникави или сивкасти 
со зелени нијанси. Некогаш листовите 
може да бидат и со црвена нијанса.

Го нарекуваат уште и совршено расте-
ние на 21 век. 

Денес има 65 вида амарант. 
Меѓу луѓето е познато е и 
под името штир. Но, мал-
кумина знаат дека има ле-
ковити својства. Порано го 
нарекувале „Злат ното жито 
на Бога“.

Древните Руси доживувале 
длабока старост и биле во 
добра здравствена конди-
ција токму благодарение на 
амарантот. �

аМараНТ

Постојат одредени трикови со кои 
може да се послужиме за да му по-
дариме на нашиот дом нов изглед од 
соништата, без да вложиме премногу

Илузија на висок плафон
Високите плафони сами по себе изгле-
даат луксузно. Но, со поставување меки 
завеси веднаш под плафонот, се создава 
илузија дека тој е повисок од што навис-
тина е. Одберете светли и меки завеси 
и нема да згрешите.

Илузија на голем простор
За да изгледа малиот простор поголемо, 
треба да примените едноставен трик 
со тепих. Доволно е да поставите го-
лем тепих во одредена просторија и ќе 
создадете илузија дека просторијата е 
многу поголема од што е.

Црна врата
За овој луксузен ефект не ви е потребно 
ниту многу време, ниту многу пари. Боја-
дисајте  ја влезната врата во црно и ќе се 
уверите во ефектот на луксузен изглед.

Модерно осветлување
Заменете го старото осветлување со не-
кој модерен шик лустер или ламба. Тој 
детаљ ќе го разубави и ќе го осовремени 
ентериерот.

Вградени полици
Ако во некој дел од домот имате празен 
ѕид во кој можете да вградите полица, 
задолжително искористете го. Сѐ што 
е изработено по мера изгледа поубаво 
и поскапо. �

односно мажите што сакаат 
куќа полна со деца.

Германски овчар имаат оние 
што се „силни на дело“, а истото 
може да се каже и за сопствени-
ците на сибирска хаска, кои на 
дамите им изгледаат како вис-
тински јунаци. Мажите што ше-
таат пастир се грижат за својата 
жена, сметаат поголем број од 
учесниците во анкетата.

Сопствениците на златен ретри
вер се нежни и внимателни. 
Тие се мажи на кои можете да 
им верувате бидејќи тие имаат 
постојан карактер.

Чивава шетаат личности кои не 
сакаат да се врзуваат и префери-
раат секс за една вечер.

Пудлици сакаат да имаат атрак-
тивните дами и оние што имаат 
немирен дух. Овие жени имаат 
високи стандарди за сѐ, па дури 
и за сексот, што значи дека од 
партнерот очекуваат максимум 
во креветот, но и значи дека ќе 
му ги остварат сите негови сек-
суални потреби.

Сопственичките на златен рет
ривер се помирни и асоцираат 
на фамилијарни жени кои сакаат 
да родат повеќе деца. Меѓутоа, 
учесниците во анкетата рекле 
дека жените што имаат златен 
ретривер, исто 
така, се и лич-
ности на кои 
им е многу 

важно партнерот добро да за-
работува.

Кучињата од расата бигл (ниски 
ловци со три бои) шетаат темпе-
раментните жени, кои и самите 
поседуваат „ловечки вештини“. 
Тие се водат според инстинктот, 
кој ретко ги изневерува.

Лабрадори сакаат жените што 
цврсто газат на земјата. Мажите 
сметаат дека можат да се пот-
прат на овој тип жени.

Жените, пак, сметаат дека нај
атрактивни се оние мажи што 
имаат лабрадор или дога. Тие 
велат дека лабрадори и доги 

шетаат татковците, 

За сопствениците на францу
ски булдог, дамите рекле дека 
се слатки додека се мрзливи, но 
од нив очекуваат одеднаш да 
започнат да ’ржат и да завиваат 
директно на уво. Еден од комен-
тарите е дека се неверодостој-
ни намќори кои бараат секс за 
една вечер, а неколку учесници 
во анкетата рекле дека сопстве-
ниците на булдози се мрзливи 
и не сакаат да се трудат околу 
својата партнерка.

Сибирската хаска е родена за 
живот во екстремни ус-

лови, што значи дека и 
неговиот сопственик 
е спремен на сѐ. Тој 
не е разгален и секо-

гаш е тука за 
својата 
понеж
на по-
лови-

на.
 

милеНиЦи
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Изборот на 
кучето го 
открива 
карактерот 
на луѓето

не само што кучињата физички 
личат на своите сопственици, 

туку изборот на кучешката раса 
зборува и за тоа каков карактер 

има нивниот газда и како се 
однесува во љубовта и во сексот



А ндон Дончевски е чо-
век од кого Македо-
нија можела многу да 

научи. Тој е новиот спортски 
амбасадор благодарејќи на 
успесите што ги имал во ка-
риерата и како играч и како 
тренер. Најголемите успеси 
на Вардар и на македонската 
фудбалска репрезентација се 
врзани со неговото име.

 Најголемите успеси на репрезен-
тацијата на Македонија и на првиот 
селектор по осамостојувањето се вр-
зани токму со името на Чичко Дончо. 
Златната генерација на Вардар беше 
под водство на Дончевски.
ДОНЧЕВСКИ: Ќе се надоврзам на ваши-
те зборови. Јас сум еден од последните 
Мохиканци,што се вели во фудбалот,и 
учесник во сите значајни, престижни по-
стигнувања на Вардар, а подоцна,секако, 
и со фудбалската репрезентација на Ма-
кедонија. Во 1961 година бев учесник во 
освојувањето на Купот на Југославија со 
Вардар, потоа, во 1986 и во 1987 бев на 
чело на онаа златна генерација на Вардар 

За мене е малку смешно и крајно 
некоректно некои периферни 

луѓе да се јавуваат како 
спасители на репрезентацијата 

и на македонскиот фудбал. 
Не може некој од фотелја да 

кажува како треба. Зошто дел 
од тие великани не покажале 
резултати, па самата јавност 

од нив да побара да влезат во 
федерацијата и да продолжат 

со резултатите, вели Дончевски

Генералите добиваат чинови  
на терен, а не во бункер

АНДОН ДОНЧЕВСКИ

Фудбал  |  иНтерВjу

Разговараше | Бо јан Мо ми ров ски
Фото | Ѓорѓи Личовски

автомобилизам

Подготви |  
Бојан Момировски

Поврзан со традицијата 
и целосно свртен кон 

иднината, моделот 
„Емехари“ со својот 

футуристички дизајн и 
со својата разиграност 

потсетува на иконата од 
1968 година, моделот 

„мехари“

Секако, времето и технолошкиот 
развој придонесоа новиот мо-

дел на францускиот производител 
„Ситроен“ да плени со својот дизајн, 
кој е модерен, забавен и е целосно 
електричен. 

Во соработка со новиот партнер, 
групацијата „Болоре“, „Ситроен“ ја 
потврдува својата желба да понуди 
сосема нов автомобил кој се каракте-
ризира со свежина и со ведрина.

Неговиот претходник е концептот 
„кактус М“, а „Е-мехари“ пристигнува 
како сериски автомобил кој, сепак, 
повеќе се заснова на кабриолетот 
„блу самер“ на групацијата „Болоре“. 

Испирацијата за надворешниот 
изглед ја задржа од „кактус М“ и 
потсетува на моделите на „Ситроен“ 
кои се во сериско производство. 
Инжинерите во францускиот гигант 
акцент ставија на предниот дел со 
карактеристични куќишта за светил-
ки, но и со пластичните браници и со 

веќе добро познатите алуминиумски бандажи. 
Целата каросерија, впрочем, е направена од 
термофорирана пластика, материјал што го 
штити автомобилот од корозија и е доволно 
еластичен за да може да издржи и помали 
удари.

 Овој кабриолет е конструиран со четири се-
дишта од кои сите се електрично нагодливи. 
Деталите на каросеријата се впечатливи, меѓу 
кои и целата рамка на ветробранското стакло, 
која е изработена, секако, од пластика и е 
бојадисана во сребрена боја. Посебно забеле-
жителен е и склопувачкиот покрив. 

При првото претставување, „Ситроен“ не ги 
откри деталите за внатрешноста, но седиштата 
можат да се нарачаат во крем и во портокало-

ЦЕЛОСНО ЕЛЕКТРИчНО 
БАГИ НА уЛИЦИТЕ ВО 

ЕВРОПА

ва боја. Моделот „Е-мехари“ има задна клупа 
која се преклопува и облоги од пластифицира-
на ткаенина, која е водоотпорна и која лесно 
се мие. 

Моторот што го придвижува овој електричен 
автомобил располага со 68 коњски сили, а се 
снабдува со енергија од сува батерија која има 
моќност од 30 киловати на час. Тоа му овоз-
можува на „Е-мехари“ да развие максимална 
брзина од 110 километри на час и да измине 
200 километри во градски режим на работа, со 
едно полнење на батеријата. Откако батерија-
та ќе се испразни, целосно може да се наполни 
за осум часа, ако се користи 16-амперски при-
клучок, и за десет часа, ако биде приклучен на 
10-амперска приклучница. 

Производството ќе биде целосно француско 
во фабриките на групацијата „ПСА“, а на па-
зарот ќе се појави во првиот квартал на 2016 
година. 

„ситроен е-мехари“ 
споj на традициjа  
и на иднина
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и според резултатот и според достигну-
вањата, бидејќи бевме шампиони во 
СФРЈ. Некој сакаше со политички игри 
да му ја одземе заслужената титула на 
брендот на македонскиот фудбал. По-
литичките игри во тоа време беа толку 
силно застапени во фудбалот и пред 
сѐ, во спортот, што подоцна придонесе 
и за расформирање на државата која 
беше страв и трепет за сите во светот, 
се разбира на спортски план. Малверза-
ции што се случија таа сезона, УЕФА и 
ФИФА не ги прифатија и по легитимен 
пат го прогласија Вардар за шампион 
на поранешната држава. Следствено 
на тоа, Вардар следната сезона играше 
во Купот на Европските шампиони со 
трикратниот европски првак, Порто. 
Тоа беше нашата сатисфакција бидејќи 
бевме признаени како прваци на држа-
вата. Пехарот сѐуште е во витрините на 
Партизан кој не го дава, но мора да се 
случи такво нешто, да се стапи во кон-
такт со управата на клубот од Белград 
и да се исправи таа неправда.

 Може ли да се направи паралела 
меѓу репрезентацијата на Македо-
нија од осамостојувањето и оваа 
сега? Тогаш работевте со големи 
фудбалски имиња кои беа познати и 
признати во светот:Панчев, Најдов-
ски, Савевски, Стојковски, Ѓуровски 
и ред други.
ДОНЧЕВСКИ: Па да ви кажам, во однос 
на резултатот неможе да се споредуваат 
настапите на репрезентацијата што ја 
водев и оваа сега. Повеќето фудбалери 
што добро ги познавав беа од Вардар, 
но во репрезентацијата имав и играчи 
од другите клубови од внатрешноста 
на Македонија и интернационалци, кои 
беа фантастични играчи. Прво, атмос-
ферата меѓу нас беше фантастична. Од 
мене ќе почнам. Бев воодушевен од тоа 
што ме назначија за селектор. Имав-
ме макотрпен пат, преку трње одевме. 
Околу селекцијата, околу фудбалерите, 
околу концепцијата, околу патувањата 
и опремата. Немавме никакви услови. 
Немавме ни дресови за репрезентација-
та, а сепак, сите бевме сложни и сакавме 
да ја поставиме нашата репрезентација 
на некои европски патеки. Немавме ни 
средства, ниту добивавме плата за таа 
работа. Шест месеци работевме без де-
нар за да ја оформиме репрезентацијата 
што настапи со големи европски при-
знати ѕвезди, кои,секако, беа скромни 
и посакуваа да настапуваат за својата 
земја. Тоа не беше пречка ентузијаз-
мот да се задржи кај фудбалерите. Јасно 
беше дека тоа е еден од начините да 
изградат и меѓународни кариери и да 
напредуваат во европските клубови. 
Наидувавме на пречки во тоа време. Не 

ни беше дозволено да играме пријател-
ски средби. Подоцна ни дозволија, но со 
специјална дозвола од УЕФА. Така,еки-
пата почна да се комплетира. Мора да се 
спомне и првиот историски натпревар 
во Крањ против Словенија. Отидовме 
таму да ѝ покажеме на Европа дека и 
Македонија има јунаци, дека има фудба-
лери кои се кадарни да бијат битка и во 
Европа. Дојде и тој прв официјален нат-
превар со Данска на градскиот стадион 
во Скопје. Одигравме 11, а можевме да 
победиме. Почнавме со голот на Митко 
Стојковски, но потегот што го направи 
Панчев во 47 минута и добивањето на 
црвен картон беше крајно непрофеси-
онален. Репрезентацијата што допрва 
требаше да покажува дека има квали-
тет, мораше да игра цели 43 минути со 
играч помалку. Примивме гол во 86. ми-
нута. Бевме задоволни од резултатот, но 
мора да се нагласи дека ентузијазмот со 
реми или со победа е различен. Имавме 
сопки на секој чекор. Притисоци и од 
јужниот сосед и од УЕФА и од ФИФА. Не 
ни дозволуваа да го слушаме интони-
рањето на химната пред почетокот на 
натпреварите што ги игравме на гости 
и да ни се вее знамето. Биевме битка на 
чело со мене. Не сакавме ни да играме 
на тие натпревари. Посебен случај беше 
во Белгија. Имавме притисоци од сите 
страни. Без химна, без знаме. Дури и нѐ 
казнија со играње на домашен терен без 

публика. Немаше стимул, немаше кој да 
ги подигне играчите од трибините. Се 
случи поразот во Скопје од Белгија. Не 
завршивме на местото на кое заслужу-
вавме. Во спортот е така, амбициите и 
желбите се едно, а резултатите се друго.

 Сепак, и по таквите резултати,на-
оѓавте начини да ги бодрите фуд-
балерите.
ДОНЧЕВСКИ: Тоа има една заднина. 
Репрезентативците што доаѓаа од ФК 
Вардар беа подготвени така да настапу-
ваат. Кога во 1986 година ме поставија 
за главен тренер на Вардар со моите 
помошници, великаните Кочо Дими-
тровски и Мето Спасовски, на тогаш-
ниот претседател Стојан Чамински му 
предложив да направам дигресија. Мно-
гу од фудбалерите не знаеја кој е Даме 
Груев, кој е Јане Сандански, Гоце Делчев, 
Петар Поп Арсов, Ѓорче Петров и ред 
други, а учеле за Франце Прешерн од 
Словенија и го знаеја Август Шеноа. Му 
предложив да ми дозволи да ги земам 
сите фотографии од нашите револуцио-
нери и да ги закачам во соблекувалните 
во клубот. Сметав дека сме задоени со 
туѓа историја, а својата не ја знаеме. Ги 
прашував кој војвода од каде е, што пра-
вел, за што се борел. Тоа беше начинот 
за кревање на моралот пред тренинг 
и пред натпревар. Секој фудбалер го 
поврзував со некој револуционер. Илија 

Најдовски беше поврзуван со Питу Гули. 
Дури и така го ословував. „Ајде Питу, да ја 
видиме твојата јунаштина“. И со другите 
истотака. Гоце Делчев стоеше на вратата. 
Им кажував дека тие тогаш биеле битка 
за Македонија, сега ние биеме битка. Во 
минатото бевме среќни кога ќе загубевме 
со 34 гола разлика. Дури и пеевме песни, 
дека не сме примиле повеќе. Кога дојдов 
на чело на Вардар, реков дека не може 
повеќе така и дека одиме на натпревар за 
да победиме. Затоа и кога настапувавме 
со големата четворка од СФРЈ (Партизан, 
Црвена звезда, Динамо Загреб и Хајдук) 
имавме позитивни резултати и на гостин-
ски терени. Тоа е еден од показателите 
дека се движевме во добра насока. Начи-
нот на кревање на моралот го пренесов 
и во репрезентацијата. Владееше големо 
другарство. Многу ни помогна и пријател-
скиот натпревар против Албанија, кој се 
одигра во Тетово и каде што победивме со 
51. Моралот беше на многу високо ниво. 
Сите беа единствени, послушни. Јасно е 
дека една од главните причини за добрите 
резултати е колективниот дух.

 Има ли ова раководство капацитет 
да ја врати нашата репрезентација на 
патеките на успехот на кои и реално 
припаѓа според квалитетот?
ДОНЧЕВСКИ: Јас мислам дека има. Јас-
но е дека во секоја репрезентација има 
осцилации. Во моментов Македонија 

не постигнува резултати какви што 
посакуваме. Влијаат многу момен-
ти. Меѓутоа, јас не сметам дека оваа 
репрезентација ќе се закове на ова 
место на кое е сега. Овој темен об-
лак ќе помине и добрите резултати 
допрва ќе дојдат.

 Деновиве е актуелен некаков 
иницијативен одбор за спас на 
македонскиот фудбал. Започна 
доста бомбастично, и зад него се 
потпишани големи фудбалски 
ѕвезди и имиња. (Панчев, Најдов-
ски, Димитровски, Томовски). Од 
кого тоа треба да се спасува маке-
донскиот фудбал?
ДОНЧЕВСКИ: Подобро членовите на 
тој иницијативен одбор за спас да си 
ги спасат душите,затоа што се на по-
грешен пат. Таа акција ја водат луѓе 
кои не се кадарни да дадат поголеми 
резултати, а први се да критикува-
ат. За мене е несфатливо како може 
дел од тие луѓе да наседнат на некои 
лични амбиции, кои се иреални. И од 
тоа што го гледам и на социјалните 
мрежи и од тоа што многумина ми го 
кажуваат,чесните фудбалери што ѝ 
мислат добро на репрезентацијата и 
добро на Македонија, даваат деман-
ти. И Кочо Димитровски и великанот 
Рингов. Таму се пишани луѓе кои не 
чуле за тој некаков одбор. Многумина 
кажуваат дека не е вистина и дека нив-
ните имиња се злоупотребени. Нема 
потреба никој да го спасува македон-
скиот фудбал.Резултатите ќе дојдат. И 
јас сум губел натпревари, но секогаш 
сме оделе понатаму. Што правиме ако 
по секој изгубен натпревар бараме 
жртва и сечеме глави? Кој ќе се нафа-
ти да работи таму ако вака се прави? 
Затоа мислам дека тој иницијативен 
одбор за спас на фудбалот не е на ме-
сто. За мене е малку смешно и крај-
но некоректно некои си периферни 
луѓе да се јавуваат како спасители на 
репрезентацијата и на македонскиот 
фудбал. Зошто дел од тие великани не 
покажале резултати, па самата јавност 
од нив да побара да влезат во федера-
цијата и да продолжат со резултатите? 
Генералите добивале чинови на терен, 
на бојното поле, а не во бункер.

 Се работи ли доволно на подигну-
вање на квалитетот на младински-
те школи?
ДОНЧЕВСКИ: За тоа имам посебно 
мислење. Добро е да се работи со 
младинците. Но прашањето е колку 
стручно се работи. На пример, ако 
работиш со 200 деца, а излезат само 
две квалитетни, тоа е лошо работење 
на тренерот и на тој што треба да ја 

контролира работата. Ако имаш 40 
деца и излезат 45 врвни фудбалери, 
тоа е веќе добро работење, квали-
тетна стручна работа. Не треба да се 
манипулира со бројот. Треба стручно 
да се усовршат сите тренери во мла-
динските школи низ цела држава. 
Тренерите треба да ги тренираат 
децата, да ги водат, да ги воспитува-
ат, да ги контролираат. Тоа е голема 
обврска. Нема поставување тренери и 
селектори по пријателска линија. Ќе 
се упропастат многу генерации. Мора 
и тренерите да бидат самокритични, 
ако нема резултати според договоре-
ните работи на почетокот, тогаш тре-
ба да си заминат. Со изродување на 
млади деца, може да се постави добра 
основа за квалитет во сениорските 
екипи. Тие што посакуваат настап на 
големите натпреварувања, мора да 
имаат и одлична младинска школа.

 Деновиве, кога Македонија до-
делува признанија и награди на 
успешните спортисти, Владата на 
Република Македонија не го забо-
рави ниту Андон Дончевски. Пре-
миерот Никола Груевски му додели 
признание за спортски амбасадор 
на нашата држава. Вие спомнавте 
дека тоа е најголемата почест што 
ви е доделена. Ќе продолжите ли со 
активното работење и со презен-
тирање на македонскиот спорт во 
Австралија?
ДОНЧЕВСКИ: Тоа што нашата држава 
го направи за мене е најголемото при-
знание што сум го добил во животот. 
Македонија не ме заборави, многу 
сум му благодарен на премиерот Ни-
кола Груевски. Тој е спортски човек, 
знае да препознае големи величини. 
Нема поголема сила што може да ги 
обедини Македонците во Австралија 
од фудбалот. Кога пред повеќе од 25 
години заминав таму, со Македонија 
Престон успеав да стигнам до четвр-
тото место на табелата, иако претход-
но клубот бил закован на дното. Има 
многу млади Македонци што сакаат 
да играат фудбал. Се борат за место 
во тимовите. Македонецот можеш да 
го учиш и да го натераш да го дава 
максимумот. Успеав да ги обединам 
сите. Да навиваме за македонски-
те играчи и клубови. Стадионите се 
полни. Младите сакаат да играат и 
за националниот дрес. Тоа е еден од 
показателите дека преку фудбалот ги 
обединуваме Македонците. Секогаш 
сум отворен за соработка. Дури им 
се обратив и на луѓето што ги водат 
македонските клубови. Викнете ме, 
ќе ви помогнам, секако, колку можам 
и знам. И теоретски и на теренот. 

Фудбал  |  иНтерВjу АНДОН ДОНЧЕВСКИ
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– Бремена сум.
– Создравје да си го носиш.

Оди Дедо Мраз на психијатар:
– Докторе, имам проблем, не 

верувам во себе.

– Ич не поднесувам алкохол.
– леле ни јас… кога немам дома.

– Комши, абе да ми ја позајмиш 
бормашината за утре?

– Што, планираш ли да бушиш 
нешто?

– Не, планирам да спијам  
ПИЧКАТИМАЈЧИНА!!!

– леле со свои очи видов!
– И јас стално гледам со моите.

не е деКа дУнаВКа БеШе на ВеСтИте

Здраво телефанатици. Поздрав од новата. Ќе пишував за музичарот на 
кој му се потслоши за време на Виенскиот концерт, па колегата „демек 
планирано“ зеде да ги лади и него и сите наоколу со лепезата, или за 

„Телма“, кои пуштија погрешна снимка со девојчето од временска (мал-
ку си подопцу, ама кој гледа телевизија на први наутро, терај).

Но, како да пишуваш за тоа, кога ги имаш „Сител“ и „Канал 5“ на рас-
полагање како зајре за теветекава. Ќе си речеш на толку политичари и 
лаги, не може никој повеќе од нив директно да ти ја навредува интели-

генцијата, ама можело.

Може е најевтино, ама ако јадеш секој ден леб и маргарин, еден ден ќе 
ти се врати лошо. Може е евтино српското, ама еден ден, еден ќе ви се 

врати.

Малиот брат 

тВтека

�  9 јануари 1991 година
 Претседателството на   

СФРЈ  усвојува наредба 
со која изричито се бара 
расформирање на сите 
нерегуларни вооружени 
формации на територијата 
на државата.

�  9 јануари 1996 година
 Британската новинска 

куќа  Би-Би-Си  почна да 
емитува програма и на 
македонски јазик.

�  10 јануари 1863 година

 Во Лондон, Велика Брита-
нија, е отворена Метропол-
ската линија - првата под-
земна железница во светот.

�  11 јануари 1945 година
 Во Скопје е одржана Пр-

вата конференција на бал-
канската младина на која 
присуствуваа делегати 
од Југославија, Грција, Ал-
банија  и  Бугарија. Меѓу 
другото, беше донесена 
Резолуција за зближување 
на младината од балкански-
те земји.

�  12 јануари 1945 година
 Втора светска војна: Во 

текот на жестоките борби 
во  Ардените, советските 
сили тргнаа во голема офан-
зива против Третиот рајх. Че-
личниот валјак брзо ја проби 
непријателската одбрана во 
длабочина од 150 киломе-
три, а на 3 февруари први-
те советски тенкови стигнаа 
до Кистрин и Франкфурт, 
само 80 километри од Бер-
лин.

�  14 јануари 1914 година
 Хенри Форд, „крал на аме-

риканската автомобилска 
индустрија“, ја пушти во 
работа првата бескрајна 
производна лента. Тоа 
значеше пресвртница, 
бидејќи го забрза произ-
водството на автомобили 
и придонесе за големо 
намалување на нивната 
цена.

ВремеПлоВ

Проблемот кај мене е што секогаш мислам дека 
проблемот е кај мене.

Патот до славата не е тежок, тежок е кога се враќаш 
накај дома од слава.

Женските се шминкaaт, мaшките пуштaaт брaдa.  
Секoј крие нештo.

лесно е да седнеш у кафана иди стани да те видам.

Ова Star Wars ти е бетер од шпанска серија со 
роднинскиве врски. Очекувам на крај да искочи 
дека лук Скајвокер си е стрина сам на себе.
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25A4%25D0%25A0%25D0%2588
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%25D0%2591%25D0%25B8-%25D0%2591%25D0%25B8-%25D0%25A1%25D0%25B8&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259B%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BD
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%2591%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2598%25D0%25B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%2591%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2598%25D0%25B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2598%25D0%25B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2598%25D0%25B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2598%25D0%25B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2588%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2598%25D0%25B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D1%2580%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%2598%25D0%25B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D0%25BB%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2598%25D0%25B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D0%25BB%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2598%25D0%25B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2598%25D0%25B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0_%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2598%25D0%25BD%25D0%25B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A4%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2584%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2582
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD
https://mk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A5%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2580%25D0%25B8_%25D0%25A4%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B4


За њоките ќе ви треба:

•	11	шолја	варени	компири

•	11	јајце

•	12	шолји	брашно

За пестото ќе ви треба:

•	2-3	раце	спанаќ

•	1	чешне	лук

•	1/2	шолја	маслиново	масло

•	малку	пармезан,	

•	сол	

•	црн	пипер

•	павлака	за	готвење

# Компирите ставете ги да се варат. Оставете ги да се оладат 
и испасирајте ги. Потребна е една шолја пасиран компир. 
Ставете ги компирите во сад и додајте ги брашното и јај-
цето. Замесете убава смеса, завиткајте ја во фолија и оста-
вете ја да одмори десет минути.

# Смесата поделете ја на четири дела. Од секој дел форми-
рајте долгнавеста форма и сечете форми и димензии на 
њоки. Со виљушка притиснете ја секоја њока за да може 
сосот да се задржува. Извалкајте ги во брашно и тргнете 
ги настрана, додека да зоврие водата во која ќе се варат.

# Ставете ги сите состојки за пестото и убаво изблендирајте.

# Њоките варете ги додека не испливаат на површината. 
Тоа е знак дека се варени.

# Ставете ја павлаката за готвење во тава да се загрее,  
додајте ги пестото и њоките и убаво промешајте.

# Сервирајте со рендан пармезан!

# Песто сосот наместо со спанаќ, може да го подготвите со 
свеж босилек, рукола или со друго зелје по желба.

ПОДгОтОвкА: СОСтОJкИ:

КуJнски тефтер

Домашни њоки  
со песто сос од спанаќ
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