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ВоВед

Ќе победи ли разумот или ќе се 
удавиме во сопствената крв?

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

настан на неделата

Ма ке до ни ја за Фрон текс  
е клу чен фа ктор за  
од бра на на над во реш ни те  
гра ни ци на ЕУ

Б еа потребни векови за да се из-
бориме за сопствена држава, а 
само 25 години за да се доведе-

ме до состојба пред самоуништување. 
Интересно е што во изминатите две и 
пол децении имаше многу посериозни 
предизвици, кои можеа да ја турнат 
младата држава на колена, почнувајќи 
од самиот процес на осамостојување, 
економските санкции од Грција, при-
тисокот за прифаќање на привремена-
та референца, промената на знамето, 
атентатот на претседателот Киро Гли-
горов, криминалната приватизација, 
која остави 200.000 луѓе на улица, 
настаните од Гостивар, бегалската 
криза за време на бомбардирањето 
на Косово, воениот конфликт во 2001 
година, територијалната поделба, 
сомнителната авионска несреќа на 
претседателот Борис Трајковски... Но 
сите проблеми и кризи предизвикани 
што од домашни, што од надворешни 
фактори беа надминувани благодаре-
ние на мудроста на толерантниот и 
мирољубив македонски народ. Овој 
пат, еден безрбетен лидер на опози-
цијата и неколку ужасно неспособни 
негови блиски соработници, со помош 
на криминалното подземје и „надво-
решните пријатели“ меѓу кои амба-
садори, Сорос, „Канвас“, припадници 
на странски служби... решени се да 
одат до крај во намерата да го урнат 
целиот систем на државата до темел, 
по цена да предизвикаат ескалација 
на кризата, која може да доведе до 
крвав судир меѓу Македонците. Од-
луката на Заев од средата да не оди 
на лидерската средба во Виена е само 
долевање масло на огнот, кој треба да 
ги запали страстите на тој, обично 
толерантен граѓанин. Неговото ба-
рање за одложување на изборите на 
5 јуни би можело да биде иницијал-
на каписла за активирање вулкан од 
незадоволство кај широката народна 
маса, која го контролираше трпението 

со надеж дека кризата ќе добие инсти-
туционална разрешница. Особено ако 
меѓународната заедница по којзнае 
кој пат премолчено го одобри него-
виот деструктивен пристап.

Во тој случај, сакале или не, решение-
то на кризата место на маса, неми-
новно ќе се бара на улица. Колку и да 
одолевал народот на провокациите и 
на предизвиците, политичките мани-
пулации на Заев и агресивноста на не-
говата криминална банда го доведоа 
до крстопат што води во два сосема 
различни правци – да продолжи да 
толерира насилство и разнебитување 
на државата или решително да излезе 
и да каже стоп за агонијата што ја 
предизвикуваат овие диви орди.

Одлуката да се излезе на масовен 
собир за да бара итно решавање на 
кризата преку предвремените избо-
ри на 5 јуни е само показател дека 
народот нема намера да се откаже од 
суверенитетот на државата во корист 
на одредена група криминалци, а тоа 
особено ги вознемири опозициските 
мршојадци, кои сакаат власт без со-
очување со шпекулациите.

Со кукавички крик опозициските ме-
диумски перјаници и нивните анали-
тичари што во исто време одобруваат 
и поттикнуваат насилства од страна 
на хулиганите на СДСМ и на Сорос, 
уште во истиот момент го обвинија 
народот што застанува во одбрана на 
државата дека барал крвопролевање! 
Ова е само еден од низата апсурди 
што неуспешно се обидуваат да ги 
протнат како апсолутна вистина со 
цел да го оправдаат вандализмот што 
на големо го воспеваат.

Следејќи ја нивната искривена логика 
што ја пропагираат долг период на-
назад, дивите орди, организациски 

потпомогнати од „Канвас“ и од Сорос, 
имаат право да палат и да уништува-
ат, а неколкукратно побројната маса 
народ нема право да ги одбрани др-
жавните објекти што се цел на напади 
и културното наследство. Хулиганите 
имале право да напаѓаат полицајци, но 
полицијата немала право да се брани. 
Тие имале право да судат и осудуваат 
без докази и судење, а нив никој не 
смеел да им суди. Всушност, тие не ги 
ни признаваат судовите. Тие можат 
да прават сѐ, затоа што имаат чадор, а 
неистомислениците смеат само немо 
да следат и да го плаќаат зулумот. 
Хулиганите имаат право да напаѓаат 
медиуми и да тепаат новинари, но само 
опозициските новинари, медиуми и 
организации смеат да се жалат на усло-
вите во кои работат. Опозициските ме-
гафони имаат право да го навредуваат 
секој неистомисленик, па дури и да се 
закануваат со одмазда кон секој што е 
од „другата страна“, а секоја критика на 
нивна сметка се цени како притисок 
врз „слободните медиуми“ и како говор 
на омраза. Истите тие што, наводно, 
се борат за слобода и за демократија 
го замолчуваат секој што мисли по-
инаку, секој што повикува на разум, 
на смиреност и на институционална 
разрешница на кризата.

Сите овие донкихотски „јунаци“, кои 
изминатите денови се пресметуваат 
со згради и со споменици, и напаѓаат 
полицајци во обид да се претстават 
пред светот и домашната јавност дека 
се борат за некаква правда, несвесно 
ја покажаа визијата на СДСМ за идни-
ната на Македонија. И додека народот 
молчи, нивната агенда поминува. Но, 
не успее ли меѓународната заедница 
во најскоро време да го вразуми лиде-
рот на опозицијата да прифати мирно 
решение за кризата, страшно е дури 
и да се прогнозира каков резултат ќе 
донесе улицата.

Фрон текс ја истак на за си
ле на та гра нич на по ли
ти ка на Ма ке до ни ја ка ко 

еден од нај важ ни те три фа кто ри 
за на ма лу ва ње на бро јот на не
ле гал на ми гра ци ја кон Европ
ска та уни ја. Европ ска та аген ци ја за за шти та на над во реш ни те 
гра ни ци, пре бро ју вај ќи ги не ле гал ни те оби ди за ми ну ва ње 
на гра ни ци те на ЕУ, по со чи де ка „за си ле ни те по ли ти ки 
што Ма ке до ни ја ги во ве де на сво ја та гра ни ца со Гр ци-
ја, но ва та опе ра ци ја на НА ТО во Егеј ско то Мо ре, ка ко и 
До го во рот по ме ѓу ЕУ и Тур ци ја, до ве де до зна чи тел но 
на ма лу ва ње на бро јот на бе гал ци кои при стиг ну ва ат на 
грч ки те остро ви во март“.

Во из ве сту ва ње то на Фрон текс во де лот по све тен на За па
ден Бал кан, од нос но на бал кан ска та мар шру та, се на ве ду ва: 
„Отка ко Ма ке до ни ја зна чи тел но го на ма ли бро јот на бе-
гал ци на кои им е доз во ле но да вле зат од Гр ци ја, бро јот на 
де тек ци ја на не ле гал ни пре ми ну ва ња од над во реш ни те 
гра ни ци на ЕУ во За па ден Бал кан во март се на ма лил 
за око лу 90 про цен ти во од нос на прет ход ни от ме сец. 

Број ка та од 4.930 оби ди за не ле гал но пре ми ну ва ње во 
март, исто та ка, е ре чи си за де сет от сто по мал во од нос 
на исти от ме сец од 2015 го ди на“.

� Ние по ка жав ме де ка има ме ка па ци те ти кои при до не-
су ва ат кон без бед но ста на Али јан са та  ве ли ми ни сте рот 
за од бра на, Зо ран Јо лев ски, во ин терв ју за ре ги о нал ни от 
пор тал „Бал кан де фенс“, го во реј ќи за вли ја ни е то на Ма ке
до ни ја во ре ги о нал на та без бед ност и за два е се тго диш ни от 
про цес за членс тво во НА ТО. Тој по тен ци ра де ка на чи нот на 
кој Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја се со о чу ва со бе гал ска та кри за е 
уште еден ар гу мент зо што на ша та др жа ва ја зас лу жи по ка
на та за членс тво во НА ТО.

Ци ти рај ќи ја аме ри кан ска та кон грес мен ка Кан дис Ми лер, де ка 
ма ке дон ски те вој ни ци ги чу ва ат ша то ри те на НА ТО во Ка бул, 
но не им е доз во ле но да спи јат во нив, Јо лев ски истак ну ва 
де ка де нес Ма ке до ни ја ги чу ва шен ген ска та зо на и европ ска
та гра ни ца, но не ѝ е доз во ле но да би де дел од НА ТО и од ЕУ.

� Ние по ка жав ме де ка сме спрем ни да ги ис пол ни ме 
тие об вр ски. Ние при до не су ва ме кон без бед но ста на 
европ ски от кон ти нент, при до не су ва ме кон со о чу ва ње 
со проб ле мот со бе гал ци те, но не мо же ме да ги ужи ва ме 
пред но сти те од евро-ат лант ски те стру кту ри. НА ТО и ЕУ 
да ва ат го ле ма под др шка за Ма ке до ни ја, но ние зас лу жу-
ва ме да ста не ме це лос ни чле но ви во овие ор га ни за ции 
 до да ва Јо лев ски, кој по вто ри де ка пол но прав но то членс тво 
во НА ТО и на ЕУ, што ќе при до не се кон по го ле ма ста бил ност 
и по го ле ма без бед ност во ре ги о нот и по ши ро ко, е клу чен 
при о ри тет на Вла да та. �



К рајно нелогично, но сепак ре-
ално е дека првиот политичар 
што потврди дека одлуката на 

Иванов е исправна е истиот тој што 
најмногу ја злоупотреби. Лидерот на 
опозицијата Зоран Заев, кој по аболи-
цијата веднаш ги повика своите прив-
рзаници и платениците од некои со-
седни држави да кршат и да напаѓаат 
полицајци, е првиот што експлицитно 
ја потврди исправноста на одлуката 
на претседателот на државата.

Во интервју за турската новинска 
агенција „Анадолија“ Заев во негов 
стил, практично, призна дека Спе-
цијалното јавно обвинителство  води 
истраги само по негови пријави, кои 
претседателот Иванов ги прекинал! 
Заев со тоа го потврди најсилниот 
аргумент на Иванов за аболицијата, 
да се спречи злоупотреба на СЈО пред 
изборите.

 Со таа аболиција се уништени 
многу значајни предмети. Беа 
отворени 35 -36 истраги за кои 
опозицијата поднесе пријави. Се 
надевам дека СЈО ќе продолжи да 

работи, без разлика дали станува 
збор за лица од власта или од опо-
зицијата. Правдата треба да биде 
еднаква за секого - смета Заев, кој 
признавајќи дека СЈО ги следи 
само пријавите на СДСМ потврди 
дека пред изборите ќе се врши 
прогон само кон ВМРО-ДПМНЕ.

Тоа што во истото интервју Заев најаву-
ва објавување на нови бомби за кои 
претходно тврдеше дека му се преда-
дени на СЈО е само уште една потврда 
за неговата политичка агенда во која, 
без разлика на одлуката на Иванов, 
изборите не беа избор. Тој најмалку 
трипати на своите пресконференции 
и јавни говори изјави дека планира 
бојкот на изборите. Соочени со пораз, 
Заев и неговите партнерски организа-
ции финансирани од Сорос најавуваа 
бојкот пред одлуката на Иванов и пред 
средбата во Виена, која Заев ја отфрли 
поставувајќи нелогични предуслови.
Всушност, одлуката на Иванов нема 
никаква врска со однесувањето на 
Заев ,кој постојано тврдеше дека из-
борите зависат од два фактора: ДИК 
и медиумите. И покрај тоа што ДИК се 

изјасни дека има услови за избори, 
а медиумите се регулирани со за-
кон што има европска ѕвездичка, 
јасно е дека и без аболицијата и со 
неа Заев ќе продолжеше со своето 
уништувачко сценарио.

Во овој контекст интересно е да се 
анализира и како Заев ги донесува 
своите политички потези во услови 
кога седи во скутот на Зоран Веру-
шевски, кој, покрај материјалите 
за претставници на ВМРОДПМНЕ, 
ги  има и материјалите штетни за 
СДСМ и за самиот Заев, но и кога 
е во тесни врски со криминални 
структури со кои однапред договара 
бизнис ако некогаш дојде на власт. 
Во колку други скутови седи Заев 
може да се види од тесните врски со 
најмалку две соседни држави за кои 
се зборува дека, освен што финанси-
раат нелегални активности против 
македонската држава, во земјата 
имаат испратено свои оперативци 
за поддршка на луѓето на Заев. Во 
исто време треба да се имаат пред-
вид и активностите на нашиот ис-
точен и јужен сосед. Бугарија (не 

случајно) одржа голема воена вежба, 
а грчки воени авиони го нарушија 
воздушниот простор кај Гевгелија.

Политичките причини  
зад одлуката на Иванов

Фактот што во моментот кога ше-
фот на државата ја донесе одлуката 
за аболиција имал повеќе од 60 про-
центи поддршка од македонските 
граѓани јасно говори за тоа дека 
тој иако често е напаѓан од поли-
тичките противници, точно знае 
што е највисокиот државен интерес. 
Како што јасно покажува дека и овој 
пат одлуката, иако е дочекана на 
нож од голем дел од граѓаните, ја 
донесол во интерес на граѓаните и 
на државата.

Во отсуство на функционална влада 
претседателот Иванов беше един-
ствениот што можеше да стори 
нешто и тој го направи тоа што 
можеше. Се обиде да направи така-
наречена „промена на играта“ (Game 
changer) и да го смени текот на по-

литичките процеси, кои неминовно 
водеа до уште посериозна криза, 
посилно влијание на странците во 
македонската политика, поранли-
ва позиција на Македонија на меѓу-
народен план и неминовно силен 
притисок за менување на уставното 
име. Засега неразбраната, но, во секој 
случај, храбра одлука на Иванов за 
аболиција предизвика тензии на ма-
кедонските улици, но спречи дел од 
овие процеси, кои на крајот можат да 
доведат до губење на македонскиот 
национален идентитет.

Се разбира, дел од јавноста не може да 
ја види големата слика и причините 
за реакцијата на шефот на државата, 
а дел од партиите иако свесни дека 
таа може да донесе помирување, ги 
игнорираа зборовите на Иванов во 
кои тој ја брани својата одлука.

 Со намера да придонесам во ре-
шавањето на кризата и за релакси-
рање на односите и за намалување 
на тензиите меѓу спротивставените 
политички сили и нивните поддр-
жувачи, а свесен за последиците за 

закани, кои се многу посериозни кога 
земјата се наоѓа пред внатрешен судир 
и поради тоа се обидел со национално 
помирување да ја засили способноста за 
одбрана од безбедносни закани. Секоја 
логика вели дека во услови кога дури и 
во Министерството за внатрешни рабо-
ти има двојна структура, раководена од 
две различни партии, за секој од надвор 
е полесно да ја оствари својата цел. Ива-
нов сигурно добро ги анализирал сите 
ризици пред да ја донесе аболицијата.

Директна закана од Косово

Додека од грчка територија беа из-
вршени најмалку четири добро ко-
ординирани обиди за влез на 1.000 
бегалци на четири различни локации, 
главната закана доаѓа повторно од 
Косово каде што со месеци се под-
готвуваат терористички операции во 
Македонија. Добро упатени извори 
за „Република“ тврдат дека додека 
бегалците долу на југ ги трошеа и де-
концентрираа безбедносните служби, 
група од 40 терористи се обидувала 
да влезе на македонска територија со 
камион полн со оружје. Разузнавачки-

Одлуката на претседателот на државата за општа 
аболиција минатата недела беше дочекана на нож 
од сите страни – и од јавноста и од политичките 
партии. политичарите глумеа незадоволство и го 
искористија моментот за политичко профитирање, 
а граѓаните, поведени од емоциите, ја примија 
како крајно неприфатлива. сепак, ако се направи 
анализа на случувањата што следуваа во периодот 
по неговата одлука и ако на сето тоа се додадат 
одредени информации со политички и со 
безбедносен контекст до кои дојде „република“, 
може да се заклучи дека иванов, всушност, се 
решил да донесе една ризична, но храбра одлука, 
сè со цел да помати одредени мрачни сценарија

Какви мрачни сценарија  
помати Иванов со одлуката за национално помирување?

државата и за граѓаните ако ништо 
не се преземе во оваа тешка криза, 
свесен за последициите врз мене со 
преземањето на овој чекор, но и со 
силна верба дека носам одлука во 
интерес на државата и на нацијата, 
нејзината стабилност и независ-
ност, одлучив да се стави крај на 
оваа агонија на Република  Маке-
донија  изјави Иванов во врска со 
одлуката за прекин на постапките 
почнати од СЈО.

Безбедносни предизвици

Шефот на државата својата одлука за 
аболиција ја донесе во исклучително 
сложени безбедносни услови во кои и 
северната  и јужната граница беа цел 
на напади од различни групи, а во исто 
време бугарската и грчката армија ,ве-
ројатно без меѓусебна координација, 
трупаат војска на границата со Маке-
донија и вршат воени вежби и прелети 
во граничната област.

Веројатна Иванов за донесување на 
одлуката се водел и од безбедносните 
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те служби ја пресретнале инфор-
мацијата по што биле преземени 
засилени мерки на терен, поради 
што изминатите денови на небото 
над главниот град постојано надле-
туваа хеликоптери.

Македонските безбедносни служби 
веќе ги информирале своите коле-
ги во сојузничките земји од ЕУ и 
од НАТО дека земјата се соочува со 
директна закана од луѓе блиски на 
лидерите на кумановската група. 
Оваа група предводена од братот 
на Сами Укшини, а блиска на Даут 
Харадинај, планирала напади на 
судови и на затвори, киднапирања 
на полициски службеници за по-
доцнежна размена за заробените 
во Куманово и  урбан тероризам.  
Според информациите што ги доби-
ле и косовските власти и членките 
на НАТО и на ЕУ, еден од термините 
што групата ги разгледувала за  на-
пади во Македонија е 30 март за 
време на судењето на заробените 
во Куманово. Според анализите на 
безбедносните служби, овој напад 
со акција на македонските опера-
тивци е спречен, но групата што сега 
е стационирана во село на Косово 
на самата граница со Македонија 
во регионот на Танушевци сè уште 
претставува сериозна опасност. Гру-
пата што успеала во Македонија да 
внесе оружје и муниција имала за 
цел да ја искористи поделбата на 
македонската политичка сцена, која 
се реперкуира и на Министерството 
за внатрешни работи и да предизви-
ка терористички акти со цел трајна 
дестаблизизација на Македонија.

И Верушевски најавуваше 
крваво сценарио

Според информациите од истрага-
та за случајот „Пуч“, кои се појавија 
во медиумите уште лани, Зоран 
Верушевски и петтоосомничениот 
Ѓорѓи Лазаревски во својата кому-
никација преку „Скајп“ зборуваат 
за крваво сценарио и за распад на 
државата.

„Ќе биде, најверојатно, граѓанска 
војна“, пишува Верушевски во еден 
од разговорите.

Црното сценарио, според него, било 
подготвувано подолг период, но 
за добро завршената работа на 
соработникот му ветува заштита 
и голема перспектива.

Каква беса дал Заев на своите 
исламски радикали од 
партијата Беса

Еден од политичките фактори што 
има свој интерес во разнебитувањето 
на Македонија во сегашната ситуа-
ција е еден од најблиските сојузници 
на СДСМ и на Заев. Движење Беса е 
формирано со една единствена цел, 
ширење на радикалниот ислам и на 
неговата салафистичка идеологија 
во Македонија. Беса како партија ги 
промовира идеите за радикален и за 
политички ислам во Македонија и ак-
тивно работи на промоција на овие 
тези во земјата. Поради страв дека 
нема да бидат прифатени од албан-
скиот електорат кон кого се насочени, 
официјално се формираат како партија 
што во својата основа го има албански-
от национализам и преку кој имаат за 
цел да ги шират идеите за шеријатска 
држава на Балканот.

Во изминативе неколку години све-
доци сме на обидите на радикалниот 
ислам да заземе поголемо влијание во 
светски рамки. Ваквите тенденции се 
финансиски и логистички потпомог-
нати од земји како:  Катар, Кувајт и 
Саудиска Арабија, Турција, каде што 
владејачката „Партија на правдата“ на 
сегашниот претседател Реџеп Таип 
Ердоган има стратегија за враќање 
на влијанието на Турција врз земјите 
што некогаш биле дел од Отоманска-
та Империја и сфера на влијание, со 
помош на т.н. политички ислам. За 
ваквата цел во Македонија со парите 
од арпскиот свет се отворени две ТВ
куќи ТВ „Ера“ и ТВ „Шења“. Како и по 
една ТВкуќа во Тетово и во Кичево. 
Големи финансиски средства имаат и 
преку граѓанските и хуманитарни ор-
ганизации МАТУСЕТЕБ во Македонија 
и организациите ИЛКСАВ и ЕНСАР од 
Турција преку разграноците во Маке-
донија и ИХХ.

За реализација на нивните планови 
и цели во Македонија,за ширење на 
радикалниот ислам формираат голем 
број невладини организации преку 
кои трансферираат милиони долари, 
за ширење на идеите на радикалниот 
ислам. Ваквите активности се дебело 
платени, особено од Турција. Потвр-
да за ваквите тврдења пред неколку 
години  дојде преку обелоденетата 
финансиска афера, во која учествуваа 
лица блиски до Реџеп Таип Ердоган, 
кои преку здружението УСКУП пре-
фрлиле 1,5 милион евра на сметка на 

Меѓународниот балкански универ-
зитет, каде што се згрижени дел од 
кадрите на Беса.

Финансиската поврзаност станува 
повеќе од јасна кога ќе се погледне 
раководната структура на Беса, зад 
која стои Аднан Исмаили, човек што 
има завршено средно теолошко учи-
лиште во Приштина, а се образувал и 
во Џеда, Саудиска  Арабија и Сараево, 
истиот бил и подржувач на познатото 
движење со терористичка матрица 
„Муслимански браќа” од Египет. Што 
говори само по себе  кој е овој човек и 
какви тези, ставови и политика може 
да застапува.

Исмаили за непречено ширење на 
својата радикално исламска идео-
логија во Македонија има форми-
рано повеќе граѓански и издавачки 
организации, како што се : издавач-
ката  куќа „ЛогосА“, печатницата 
„Фокус“,  граѓанската организација 
„Мерхамед“ и „ВизиониМ“, како и 
Меѓународниот балкански универ-
зитет, каде што се вдомени дел од 
челниците на Беса.

Раководната структура на Беса е речи-
си целосно составена од поддржувачи 
на радикалниот ислам, кои имаат за-
вршено исламско училиште, средно 
или високо. Почнувајќи од претсе-
дателот на Беса, Биљал Касами од 
Тетово, кој завршил средно верско 
училиште, кој моментално е редовен 
професор на Меѓународниот балкан-
ски универзитет во Скопје. Реџепи 
СкендерЗејд, има блиски релации со 
селафистичкото движење и можеше 
да се види на протестите непосредно 
по акцијата „Монструм” и на проте-
стите против Израел, во Скопје.  Дел 
од ”Беса” е и Африм Гаши сопстве-
ник и главен уредник на списанието 
„Шења”, истиот на повеќе албански 

политичари им се заканува дека 
поседува дел од „бомбите на Заев”, 
учествуваше во уривање на спо-
меникот на Цар Душан во Скопје, 
а негов  зет за сестра е  радикал-
ниот исламист  Алили Сејдула, кој 
загина во Сирија. Дел од Беса е 
и  Азизи Аднан од Тетово ,кој  мо-
ментно е оџа во с. Леарце, Тетово, 
кој  своевремено бил избркан од 
факултет во Сирија и Јордан по-
ради неговите блиски релации 
со Хезболах.

Целата раководна структура на 
Беса има и блиски врски и рела-
ции со политичари во Албанија и 
во Косово. Исламските радикали 
од Беса, за ширење на радикалниот 
ислам во Македонија  најдоа свој 
сојузник во Зоран Заев и во СДСМ, 
кои деновиве  со своите хулиган-
ски и насилнички групи дивеат низ 
центарот Скопје , фрлајќи со боја и 
со јајца по Порта Македонија и кр-
шејќи сè што ќе им дојде под рака.

Од кажаното логично се поставува 
прашањето на кои линии се по-
истоветуваат ставовите на СДСМ 
и на Беса како најблиски поли-
тички партии во опозициониот 
блок.  Целите на Беса кои може 
да се извлечат по направените 
анализи се: Промена на Уставот на 
Р.Македонија и формирање бина-
ционална држава со официјализи-
рање на албанскиот јазик на др-
жавно ниво. За ова Зоран Заев на 
Косовска телевизија се има веќе 
јавно изјаснето дека доколку би 
дошол на власт ќе го официјали-
зира албанскиот јазик на целата 
територија на државата, со што 
би го вовел уште во основните 
училишта. За ваквото зближу-
вање на Беса со СДСМ се корис-
тат блиските врски и контакти 

на „експертите” Мерсел Биљали 
и Ким Мехмети со Зоран Заев и 
со Стево Пендаровски.

Ги имал ли Иванов сите 
овие информации?

Несомнено е дека Иванов преку 
институциите под негова контро-
ла и под контрола на владата има 
одлична слика за сите политички 
процеси и фактори во македон-
ската криза. 

Од тука, ако се следат изнесени-
те информации и логиката лесно 
може да се дојде до заклучок дека 
тој направил храбар обид да пре-
кин на кризата преку консолиди-
рање на македонската политичка 
сцена и помирување меѓу закрве-
ните партии. Неговиот обид, иако 
беше дочекан на нож, всушност 
претставува обид за спречување 
редифинирање на државата, пра-
шање на кое свесно или несвесно 
работи и Заев преку Беса, која веќе 
и јавно побара редефинирање на 
Македонија.

По одлуката на Иванов за аболи-
ција многу работи се нејасни, но 
има и такви што се јасни поради 
уставните и законските преро-
гативи на македонските инсти-
туции. Една од чистите работи 
е дека изборите не може да се 
одложат. Во согласност со најви-
сокиот правен акт во Македонија 
веќе закажани избори не може 
да се поништат ниту постои за-
конска можност да се свика веќе 
распуштеното Собранието за да ја 
поништи одлуката. На оваа карта 
игра и Заев и затоа знаејќи дека 
со тоа би се прекршил Уставот 
бара поништување на одлуката 
за одржување на изборите. (Р.Р.)

Ќе успее ли Иванов да спречи ново 
закрвување меѓу Македонците?

„Сето она што се случуваше во изми-
натиов период, резултираше со досега 
невидена политичка конфронтираност, 
со политика на меѓусебно пресмету-
вање и уништување. Бескраен реван-
шизам и омраза и лична конфронта-
ција. Погледнете што им се направи 
на нашите политичари и од власта и 
од опозицијата. Тие толку многу за-
војуваа, работите отидоа толку лично 
и далеку, си отворија меѓусебно толку 
многу кривични постапки, што сега 
и едните и другите се подготвени да 
употребат секакви можни средства, 
само да не бидат поразени на следните 
избори, затоа што не знаат до каде ќе 
оди другата страна во продлабочување-
то на личната пресметка, реваншизмот, 
омразата и ксенофобијата. Политиката 
се претвори во тоа кој кому ќе пушти 
повеќе кривични пријави и ќе отвори 
кривични постапки, кај кого ќе има 
повеќе претреси и притвори. Кој кол-
ку другиот ќе го заплаши и заглави. 
Судиите се под невиден притисок од 
сите страни. Претставници на меѓу-
народната заедница ни се шетаат низ 
судовите додека тие треба да донесат 
одлуки дали некого да притворат или 
не. Пред некој ден еден судија однесоа 
во болница затоа што колабира за вре-
ме на процесот. Сево ова веќе станува 
за многумина неиздржливо, сѐ повеќе 
наликува на борба до истребување. Се 
плашам дека Република Македонија 
може да почне да наликува како онаа 
географска Македонија во 20-тите го-
дини на минатиот век, кога антагониз-
мот меѓу Македонците отиде до такви 
размери, што се претвори во меѓусебно 
истребување преку физички ликви-
дации. Да се потсетиме дека и тогаш 
тие беа поттикнати од надворешни 
фактори“, изјави претседателот Иванов 
за време на објавувањето на својата од-
лука за прекин на постапките поведени 
од Специјалното јавно обвинителство. 

анализа
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 Само што заедно, пред интервју-
то, го проследивме обраќањето 
на лидерот на СДСМ, Зоран Заев, 
во кое тој го услови учеството на 
лидерската средба во Виена со ев-
ропските претставници на покана 
на еврокомесарот Јоханес Хан.
ПАНДОВ: Од почетокот на политичка-
та криза лани во јануари, до денеска, 
гледаме како еден човек може да се 
однесува антидржавно и антимаке-
донски. Гледаме како човек од свои 
лични побуди, нереализирани желби и 
фрустрации може да ѝ направи штета 
на сопствената држава. Најеклатантен 
пример за тоа е Зоран Заев. Една и пол 
година прави сè за да ја урниса Р. Ма-
кедонија, да ги урниса институциите 
на системот, да се оцрнат луѓето што 
живеат во Македонија, без оглед на 
тоа дали се на функција или, воопшто, 
Македонецот како народ. Човек што 
прави сè само и само во личен и до 
некаде партиски интерес.

Кога меѓународната заедница пови-
кува на дијалог за преку разговор да 
се реши оваа политичка криза, а тој 
го одбива тоа и и натаму инсистира 
дека најдобар начин за решавање на 
кризата е улицата, тогаш не верувам 
дека каде било во светот таков чо-
век би го сметале за демократ или 
за нормален човек. Тоа е човек што ѝ 
посакува лошо на Македонија и прави 
сè од позицијата што ја зазема како 
лидер на опозиција да ја постигне 
таа своја цел.

 Хан ги повика лидерите од Маке-
донија со очекување тие да бидат 
достапни, ќе се појави ли Заев во 
Виена?
ПАНДОВ: Не очекувам, човекот си ја 
тера својата агенда, а таа е таа дестру-
ктивната, за уривање, за кршење, па-
лење на Скопје и на цела Македонија. 
За него не е решение разговор и дија-
лог, туку деструкција. Претпоставу-
вам дека крајна цел му е граѓански, 
меѓумакедонски судир, да дојдеме во 
состојба брат на брат да дигне рака. 
Тоа би го направило Заев пресреќен. 
Ја поздравувам идејата на Хан да се 
сретнат во Виена и да се потврдат 
нештата што биле договорени, како 
возрасни мажи и како совесни луѓе, 
како што очекуваме дека секој од нив 
во тие договори го правел тоа што 
мислел дека е најдобро за Македонија, 
без разлика од политичката позиција 
од која тргнува. Сега на целата маке-
донска јавност ѝ е јасно дека Заев не 
ѝ сака добро на Македонија.

 Се плаши ли сега Заев како би го 
образложил своето повикување, 
па и дејствување во насока на ук-
раинско сценарио? 
ПАНДОВ: Јас очекувам дека оваа не-
гова „екскурзија“ што ја прави, а за 
која ќе плаќа македонскиот народ, 
да биде најостро осудена од меѓуна-
родната заедница. Очекувам во бук-
вална смисла да го „повлечат за уво“, 
нашите очекувања како граѓани на 
Република Македонија се дека меѓу-
народната заедница, како гаранција, 
ќе направи сè за спроведување на До-
говорот од Пржино, а како крајна цел 

да биде одење на избори, еднаш веќе 
закажани за 24 април, сега на 5 јуни. 
Не можам ништо друго да очекувам.

Претпоставувам дека целиот прити-
сок сега ќе падне врз СДСМ, како пот-
писник на Договорот. Гаранција на тој 
договор се еврокомесарот Хан, но и 
амбасадорите Бејли и Орав, кои како 
потписници гарантираат дека тоа ќе 
биде спроведено. Не треба да потсе-
туваме дека сите точки од тој договор 
се исполнети  СЈО, министри во вла-
да, ДИК, повлекување на премиерот, 
проверката на Избирачкиот список. 
Сите услови за избори се исполнети 
за да можеме да излеземе на избори. 
Јасно е дека Заев е уплашен, дека му 
е страв и дека се држи за сламка, а 
тоа е „правење будала и глув“ на сите 
повици и на меѓународната јавност 
и на македонската јавност.

 Токму по најавите за украинско 
сценарио и деструкцијата на СДСМ и 
на организациите што им се блиски 
низ Скопје, повторно се активиравте 
со ГДОМ. Ја поминавте Македонија, 
што очекува народот, дали ја разби-
ра сериозноста на моментот во која 
се наоѓа државата?
ПАНДОВ: За цела несреќа, иако Маке-
донија е 25 години независна, ретко 
која држава може да се пофали дека 
имала толку бурна политика. Ако 
на тоа додадеме дека во Македонија 
има повеќе од 50 телевизии, стотици 

интернетпортали и не знам колку 
точно весници  и радија, Македонци-
те, сакале или не, премногу добро се 
информирани за политичката состој-
ба, дополнително што секојдневно ги 
гледаат сите немили сцени во кои се 
пали и уништува македонското добро.

На нашите собири, на ГДОМ, бидејќи 
ние не протестираме, ние се собира-
ме, испраќаме јасна порака и до маке-
донската јавност и до меѓународната 
јавност дека македонскиот народ знае 
што се случува во моментов и дека ба-
раме строго придржување до догово-
рените датуми од Пржино, а главната 
порака е да се излезе на избори на 5 
јуни, како начин да се завршат сите 
овие политички несогласувања и рас-
правии меѓу опозицијата и позицијата.

 Вам улицата не ви е непозната, па 
и кариерата ја почнавте на улица, 
на протести. Секој чин при протести 
има своја порака. Која е пораката со 
нападите врз народната канцела-
рија на претседателот, потоа Порта 
Македонија и фонтаната Воинот на 
коњ. Случајно ли се избрани токму 
овие?
ПАНДОВ: Воопшто не се случајни. Кри-
зата почна со завршување на изборите 
на 27 април 2014 година кога Заев во 
19 часот посочи дека им забранува на 
новоизбраните пратеници од СДСМ 
да учествуваат во работата на парла-
ментот. Парламентот не е каква било 

институција, тоа е храмот на демокра-
тијата, тоа е срцето на македонската 
држава. Со невлегувањето во парла-
ментот тие не ја почитуваат институ-
цијата Собрание. Не го почитуваат ни 
изборот на претседател на државата, 
потоа не признаваат МВР, Влада, не 
признаваат Уставен суд, не им чинат 
МРТ, судството, Обвинителството... 
Ништо не им чини на Заев и на таа 
негова мала група луѓе околу него, која 
дополнително, заради својата немоќ 
и безидејност, откако е дојден Заев на 
чело на СДСМ, е седната во скутот на 
Сорос. А тоа е, да повторам, збир на 
платени, пред сè, медиумски експони-
рани луѓе, новинари или таканаречени 
интелектуалци, кои за дебели пари 
спроведуваат нечии туѓи интереси, 
туѓи сценарија, сечии интереси и сце-
нарија  само не македонски. Сега, пак, 
да се вратам на почеток, Заев не е глав-
ниот играч во таа опозиција. Главни 
играчи се Сорос и неговата мрежа та-
канаречени невладини организации.

Сите тие организации што протес-
тираат сега сигурен сум дека ги фи-
нансира Сорос, или УСАИД, а некои од 
нив и странски амбасади. Невидена 
работа, ама тоа е така. Ако на почеток 
на кризата почнаа со непочитување 
на институциите, сега тие направија 
чекор понатаму, на, буквално, физички 
напади, со камења, бетонски плочки, 
со летви и со факли, со што сè не ги 
кршат институциите, со бои... Тоа е 

организирано, така да излезат на ули-
ца, вооружен со камења, со молотови 
коктели... Позната активистка актерка 
повикува да бидат напаѓани со Моло-
тови коктели. Дали е таа свесна што 
прави, дали тие луѓе се свесни што 
предизвикуваат?

Тие сега тргнаа физички да ги уништу-
ваат обележјата на Македонецот. Не 
знам како да го изразам својот револт, 
особено од пред неколку дена кога 
го гледав тоа сквернавење на споме-
никот на Александар Македонски. 
Нормални ли се тие луѓе, свесни ли 
се дека тој споменик за најголемиот 
број Македонци сега е свет. Дали тоа 
некому му се допаѓало или не тоа си 
е нивна работа.

Втора работа за забележување е дека 
при одењето по улиците, почнале да 
застануваат пред нечии домови, со 
викање и со скандирање со погрдни 
зборови. Тоа е многу лоша порака што 
ја испраќаат. Од друга страна, треба 
да им е јано дека на ГДОМ, воопшто, 
на сите граѓани на Република Маке-
донија , целата оваа ситуација им е 
дојдена преку глава и дека ако тоа е 
демократски израз на отпор, не гле-
дам зошто и ние од ГДОМ или кој било 
граѓанин, да не ги примени истите 
начини на негодување кон СДСМ, кон 
пишувањата на Героски, Орданоски, 
ставовите на Фрчкоски или на Најче-
ска или на Пендаровски, кои нè опи-
шуваат со најпогрдни зборови  стока, 
неписмени, трупови, неискапени, овци, 
што сè не зборуваат за нас  да отидеме 
пред нивните домови, па да излезат 
пред граѓаните и, исто така, да ни се 
обратат и да ни го кажат истото. Ако се 
продолжува со таа практика, а Оливер 
Спасовски не презема никакви мерки 
 не гледам дека некој има кривична 
пријава сега за сквернавењето на пор-
тата и на фонтаната  нема да ме чуди 
да има таква реакција од наша страна.

 Многумина оваа состојба ги пот-
сетува на состојба од 2012 година 
кога СДСМ и опозицијата напра-
вија обид за упад во парламентот, 
кога за првпат имаше две групи 
поддржувачи на две политички 
опции и  полициска тампон-зона 
пред Собранието. Оттогаш до сега 
се чини отапуваат чувствата за тоа 
што е, а што не е прифатливо одне-
сување при протести. Перцепцијата 
на горењето слики, палењето на 
канцеларијата, фрлањето столови, 
изнесувањето лаптопи како да е 
најнормален начин на изразување 

Целта на Заев 
е Македонецот 
да се тепа со 
Македонец

АЛЕКСАНДАР ПАНДОВ
Граѓанско движење за одбрана на Македонија (ГДОМ)

интерВjу

Разговараше | Наум Стоилковски
Фото | Александар Ивановски

Гледаме дека дејствува со 
најцрни организации, не само 
со сорос, туку и со „канвас“ 
за што има докази. тоа се 
гледа преку насилството, 
начините на дејствување, 
обидот за правење конфликт 
со полицијата, се обидува 
да направи судир, а би 
го направило најсреќен 
Македонецот да се степа 
со Македонец. сега се 
засилил со учк... Очекуваме 
в петок повторно да дојдат 
и учк и „канвас“ да ги 
урнисуваат спомениците, 
вели александар пандов, 
аналитичар и претставник  
на ГДом
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„Раз ва љуј!“ – ова  е ед на од нај поз
на ти те реп ли ки од култ ни те екс
јуфил мо ви, во ко ја пар ти зан ски от 
ко ман дант, кој го глу ми Ми ки Ма
ној ло виќ, во ера та на „ос ло бо ду ва
ње то“ вле ту ва во цр ква со џип. Во 
Ма ке до ни ја, пак, ре при за та на т.н. 
ико но борс тво или уни шту ва ње на 
ре ли кви и те од ми на то то ја гле да
ме во се гаш но вре ме. Се којд нев но 
и не пре суш но пре ку ТВпре нос на  
итри те дејс тва на ју риш ни ци те на 
СДСМ. Аген ци ја та за ау ди о ви зу ел
ни ме ди ум ски ус лу ги тре ба да по
ба ра на си те овие тра гич ни ви деа 
да стои „Спон зо ри ра но од Со рос!“ 
Што ди рект но в џеб со ми ли о ни те 
зе ле ни банк но ти, што ин ди рект но 
пре ку про па ган да та на не го ви те 
ме ди у ми, со кои со ле но ги пла ќа 
„про фе си о нал ни те“ но ви на ри во 
др жа ва та. Би би ло фер, не ли...

- Ви стин ска сре ќа е што не ма ме 
џи нов ски ста туи на Бу да, ка ко 
уни ште ни те во Ба ми јан во и за 
нас цр на та 2001 го ди на, кои до-

кол ку ги имав ме, нај ве ро јат но ќе 
на стра даа ако се вра тат на власт 
– ве лат ше го биј но на со ци јал ни те 
мре жи. Ло гич но то и не ми нов но 
пра ша ње, пак, кое са мо се по ста
ву ва е  што е след но – Пла ош ник, 
Сто би, Ску пи, Хе рак ле ја, Са му и
ло ва та твр ди на, скоп ско то Ка ле, 
Охрид ски от ам фи те а тар или ред 
дру ги са крал ни и све ти об је кти? 
Да, за не чи ја жал, си те овие и мно гу 
дру ги ко ло сал ни исто ри ски об је
кти беа ре но ви ра ни и ре кон стру и
ра ни во вре ме то на ВМРОДПМНЕ, 
вклу чу вај ќи го и вла де е ње то од 
1998 до 2002 го ди на. „Ва ши те спо
ме ни ци“ е че ста фра за во во ка бу
ла рот на со ро со ид ни те ху ли га ни и 
нив ни те ан ти со ци јал ни под др жу
ва чи, кои и исто ри ја та ја по де ли ја 
на ва ша и на на ша. Да ли ма ке дон
ски те та ли бан ци, не за до вол ни те 
од сѐ, отка ко од лич но им трг на со 
спо ме ни ци те во Скоп је, се под го
тву ва ат да ги ур нат или сквер на
ват и дру ги те об је кти и спо ме ни ци, 
сѐ што ним не им се до па ѓа и не 
го ис пол ну ва ус ло вот за да би де 
спо ме ник, ба рем спо ред сфа ќа ња
та на пар ти ја та од „Па вел Ша тев“, 

удри ја по Мај ка те ре за, не го  
по ште ди ја са му ил, сквер на ве ње то 
на але ксан дар Ма ке дон ски ни ко го 

не го из не на ди, а аснОМ и де ца
табе гал ци беа са мо да ле ку од 

шла гот на тор та та на не до вет ни те. 
пар ти ја та што це ли от свој имот, 

се ди ште и мно гу дру ги ми ли о ни ѝ 
ги дол жи на сво ја та ко му ни стич ка  

исто ри ја, очиг лед но, по ле ка но 
си гур но му се вра ќа на сво е то 

слав но ми на то. ви стин ска сре ќа 
е што не ма ме џи нов ски ки по ви на 

Бу да. во со нот на но во ком по ни
ра ни те ко му ни сти, кои одам на го 

но сат по грд но то име „ко му ња ри“, 
ка ти ца ја не ва е управ ник на  

но ви от Го ли Оток. Ште та што ова 
е са мо филм, чи ја што ре а ли за ци ја 
не ја спре чу ва ат па ри те на со рос, 

ту ку гра ѓа ни те...

СДСМ СЕ ВРА ќА КОН КО МУ НИ СТИЧ КИ ТЕ КО РЕ НИ

Во дил ка та  
на ре че на  
де струк ци ја:  
ма ке дон ски те  
та ли бан ци  
во ак ци ја

анализа

Пишува |  
Љупчо Цветановски

протест и политички барања. 
Што значи ова за нацијата, за 
државата, што ќе се пренесе 
како модел на однесување?
ПАНДОВ: Прво опозицијата треба 
да расчисти и тоа е почетното, па и 
крајното што на опозицијата не ѝ е 
јасно, а тоа е дека на избори и само 
на избори на кои ќе излезат граѓа-
ните може човек да дојде на власт. 
Сите други начини, тие што им ги 
раскажувал Заев како на мали деца 
дека со помош на уцени, на бомби, 
со помош на закани, ќе успее да 
направи неговата партија да дојде 
на власт, се крајно лош пример не 
само сега, туку и за во иднина. Ако 
јас знам дека со помош на нешто, 
што никаде во светот не е дозво-
лено, со прислушувани приватни 
разговори, можам да уценувам 
државни функционери, бизнис-
мени, интелектуалци, новинари 
и со тоа да поминам неказнето 
и од тоа да нема никаква правна 
поука за другите  преку казна-
та што би била изречена за тие 
луѓе  а тоа во овој случај се Заев 
и Зоран Верушевски, се испраќа 
многу лоша порака. Секој човек 
многу легитимно и нормално ќе 
размислува како да дојде до уред 

Гледаме дека дејствува со најцрни организации, 
не само со Сорос, туку и со „Канвас“, за што има 
докази. Тоа се гледа преку насилството, начините 
на дејствување, обидот за правење конфликт со 
полицијата, се обидува да направи судир, би го 
направило најсреќен Македонецот да се тепа со 
Македонец. Сега се засилил со УЧК. Внимавајте 
какава ненормална ситуација, „Канвас“ е српска 
организација. Колку што знам, Србите со Албанците 
не се „мирисаат“нешто особено, УЧК произлезе од 
Косово, ама кога се работи за пари, бидејќи сега 
„Канвас“ е дебело платен, нема проблем. Па очеку-
ваме в петок повторно да дојдат и УЧК и „Канвас“ 
за да ги урнисуваат и демолираат спомениците 
на историјата, кои се белег на оваа држава, а секој 
Македонец се гордее со нив.

 В петок излегува неделникот „Република“, в 
петок се протестите, но и средбата во Виена. Оче-
кувате ли решение на кризата, како, но и кога?
ПАНДОВ: Конечното решение е многу едноставно. 
Меѓународната заедница ако ѝ посакува добро на 
Македонија, претпоставувам дека веќе има пси-
холошки профил за Зоран Заев и е свесна дека се 
работи за непресметлива личност. Човек со ла-
билен карактер, кој во еден ден трипати знае да 
смени изјава. Меѓународната заедница колку и 
да имала желба да помогне за подигнување на 
неговиот личен рејтинг и на рејтингот партијата, 
не успеала во тоа.

Ако македонските граѓани се свесни, ако меѓуна-
родната заедница е свесна, тогаш треба масовно 
да се излезе на избори на петти јуни, очекувам 
тие да бидат верификувани како веродостојни, а 
тоа дека ќе бидат фер и демократски, нема збор, 
Македонецот не сака конфликт, да се дозволат 
тие избори, да поминат тие избори. По изборите 
на петти јуни, треба да направат сѐ за да помогнат 
за смена во СДСМ, со демократски сили и со нор-
мални луѓе во СДСМ, сепак е тоа голема партија, со 
нормално раководство, со кое ќе може да се седне 
да се договара.

Додека е Зоран Заев на чело на партијата, кој е из-
ваден од памет, пред сѐ, заради сопствената кожа, 
кому му е јасно дека по изборите, кои неминовно ќе 
ги загуби, му следува смена во партијата, а притоа 
не е сигурен затоа што има еден куп кривични 
пријави против него и покрај аболицијата од прет-
седателот Иванов, а тој не е застанат и ќе продуцира 
и натаму нови кривични дела плашејќи се за својата 
безбедност, ќе направи сè за што подолг период 
остане на чело на СДСМ.

За жал, Македонецот мора да сфати, посебно во 
СДСМ, и да се надмине самиот себе. Во рацете на 
СДСМ е клучот на решението на проблемот, не е 
кај никој друг. Сè друго е вербална гимнастика. 
Ако меѓународната заедница ѝ посакува добро 
на Македонија, под број еден треба да направи сè 
за да го натера Заев да излезе на избори, ама ако 
веќе не излегува на избори треба јасно да му биде 
кажано „ние ќе ги верификуваме овие избори на 
петти јуни“. 

со кој ќе може да влезе во приват-
ниот живот на некој функционер 
или некој од јавниот живот.

Од кого било во светот, вклучу-
вајќи ја и Македонија, да имате 
приватни разговори од четири 
години, како што кажува Заев 
дека има, а притоа неказнето да 
ги објавувате приватните разго-
вори од тој човек, а тоа и натаму 
да биде несанкционирано, тоа е 
невиден преседан. Ние сега имаме 
таканаречено Специјално јавно 
обвинителство, кое се покажа дека 
е и политичко и партиско обви-
нителство на СДСМ, кое место да 
се грижи за тоа кој го сторил тоа 
во Македонија и ја предизвикал 
оваа криза, работи нешто сосема 
друго. Односно, прави обид за об-
винение за кого било ако процени 
дека е поистакнат во владејачката 
партија, и на тој начин го оцрнува, 
го дискредитира човекот, верува 
дека ќе го ослабне рејтингот на 
партијата. Тоа и натаму се толе-
рира, тоа и натаму се движи во 
тој правец и претпоставувам од 
таму Заев ја црпи силата. А прави 
сè само што повеќе да ја клекне 
Македонија на колена.

интерВjу АЛЕКСАНДАР ПАНДОВ
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ко ја и ден де нес тра ур но пла че по 
„Би ха ќка“. Мо же би е са мо пра ша
ње на вре ме, отка ко ќе се за си тат 
од де мо ли ра ње то на спо ме ни ци те 
ста ри 10 го ди ни и по мал ку, нив ни от 
зго ле мен и ве ќе раз ви ен апе тит да 
си по ба ра и по ста ро „го ди ште“ на 
спо ме ни ци те. Иа ко, се га нај ста ри от 
бе ше „са мо“ од 1927 го ди на.

СДСМ ЖАЛИ ПО УБАВИНИТЕ  
ОД 1945 ГОДИНА

1945 го ди на ќе оста не во спо мен и 
ка ко го ди на во ко ја дру га рот Ти то 
рас кр сту ва ше со ми на то то на то
гаш крал ска Ју гос ла ви ја. На се ка де 
се пи шу ваа ан ти фа ши стич ки па
ро ли и се вос пе ва ше сло бо да та, се 
ко паа очи те на ико ни те во цр кви те, 
исти те се бо јо су ваа,  кр ште ва ње то 
ста на за бра не то со акт на нај ви со
ко то ко му ни стич ко те ло во др жа ва
та, а не и сто мис ле ни ци те за вр ши ја 
пред стре лач ки вод или в за твор. 
Се дум де сет и ед на го ди на по тоа, 
се бо јо су ва ат спо ме ни ци, со сласт, 
ек ста за и со сил но одо бру ва ње на 
тол па та на нив се пи шу ва „смрт на 
фа шиз мот, сло бо да на на ро дот“, се 
уни шту ва ат кул тур ни уста но ви, 
СЈО не ар гу мен ти ра но „пу сто ши“ по 
со ци јал де мо крат ски те не и сто мис
ле ни ци, а нај ло ша ра бо та за СДСМ е 
да не го де ли те нив но то мис ле ње... 
Не ми нов но и по ра зи тел на слич на 
сли ка на но во ком по ни ра на, са мо
за мис ле на и тол ку по са ку ва на ко
му ни стич ка пер е строј ка, ко ја тол ку 
гр до и при род но про из ле зе од про
те сти те на СДСМ. Ах, да, бе ше „Про
те сти рам“, не СДСМ, не ли?! Иста та 
фир маќер ка, ко ја по са ка да би де 

рам но пра вен член на пре го во ри
те во Ви е на и со ко ја За ев дол го се 
„кон сул ти ра ше“, на вре ду вај ќи ја по 
сто ти пат ин те ли ген ци ја та на сопс
тве ни от на род. Уште еден врв на 
ед на крај но без о браз на транс фор
ма ци ја  беа во ко а ли ци ја до Пр жи
но, за по тоа да „рас ки нат“ са мо за 
да дејс тву ва ат на по ве ќе фрон то ви. 

Во ме ѓу вре ме, од 75 по рас наа во 
не ве ро јат ни 80 ор га ни за ции. Ја ка 
му ду ша на Со рос. На стра на џеб. 
За мис ле те са мо кој нај со од вет но 
би ги прет ста ву вал во ав стри ска
та пре стол ни на? Лич но фи лан тро
пот Џорџ би бил нај до бро ре ше ние, 
Мил чин би бил вто ро то, а тре то то 
ре ше ние, пак, ну ди ши рок ди ја па
зон ли ко ви ка ко Ван ха у те, Фрч ко
ски, Ка лај џи ев, Нај чев ска, Де ра ла 
и куп дру ги од т.н. уни вер зи тет ски 
или ан тив ла дин се ктор.  Из бо рот е 
го лем, осум де се ти ци фал си фи ку
ва ни ли де ри на НВО, кои са мо во 
Ма ке до ни ја се АВО ли де ри иском
би ни ра ни со де се ти ци исфру стри
ра ни уни вер зи тет ски про фе со ри со 
ми ни стер ска по зи ци ја во вре ме то 
на СДСМ во би о гра фи ја та. Си те со 
ка та стро фал ни ре зул та ти, атен
та ти, тран зи ции, при ва ти за ции, 

про ме на на име, зна ме, еко но ми ја 
во ко лапс, те ри то ри јал ни по дел би 
и што ли уште не. Си те ма ке дон ски 
„цр ни би се ри“ со бра ни на ед но ме
сто и во де ни од ед но пи ша но  пра
ви ло: кол ку по о ча ен ман дат – тол ку 
пог лас ни и по бе зо браз ни. Но ви те 
кан ди да ти се уште по о пас ни, би ле 
пре ма ли за да би дат ми ни стри то
гаш, а жел ба та тол ку го ле ма...

СОНОТ НА МАКЕДОНСКИТЕ 
ТАЛИБАНЦИ
Удри ја по Мај ка Те ре за, не го по
ште ди ја Са му ил, сквер на ве ње то на 
Але ксан дар Ма ке дон ски ни ко го не 
го из не на ди, а АСНОМ и де ца табе
гал ци беа да ле ку од шла гот на тор
та та на не до вет ни те. Пар ти ја та, ко ја 
це ли от свој имот, се ди ште и мно гу 
дру ги ми ли о ни и ги дол жи на сво ја та 
ко му ни стич ка исто ри ја, очиг лед но, 
по ле ка но си гур но му се вра ќа на 
сво е то слав но ми на то.Бе скрај на та 
де струк ци ја и ру и ни ра ње то на ма
ке дон ски те спо ме ни ци не е ни што 
за нив, ни ту за пра пра прав ни ци те 
на ко ман дан ти те, кои за бра ну ваа 
оде ње в цр ква, го прог ла си ја Чен
то за пре дав ник, во ед но плу кај ќи, 
уби вај ќи и оцр ну вај ќи ду зи на дру ги 
ви стин ски Ма ке дон ци, кои жи ве е ја 
и умреа за та тко ви на та. Ова е де жа
ви,то гаш по ба ра ње на Ко мин тер на
та, се га по жел ба на Со рос. Не ко гаш 
за по греш на иде о ло ги ја и по зи ци
ја или се га за мно гу па ри и иста та 
таа по зи ци ја, но уни шту ва ње то на 
исто ри ја та отсе ко гаш би ло и ќе би де 
ос но ва на дејс тву ва ње то на из вр
ту ва чи те, кои се га ма ко трп но и со 
суд ни ма ки се оби ду ва ат да на пи
шат но ва, из вр те на ан ти на ци о нал
на стра ни ца на исто ри ја та, во ко ја 
ги спре чу ва са мо еден, единс твен 
проб лем, кој се ви ка на род. Проб
ле мот што тре ба да го пре скок нат 
ма ке дон ски те та ли бан ци е го лем и 
е оте ло тво рен во сто ти ци ил ја ди  не
до стиж ни гла со ви. За луд но ча до ри, 
не за кон ски те ле фон ски раз го во ри, 
тех нич ки и до пол ни тел ни ми ни
стри. Уште по за луд но оста вка та на 
пре ми е рот и горч ли ва та на деж во 
СЈО и во Ка ти ца Ја не ва. Ви стин ски от 
проб лем се ви ка гра ѓа ни и нив ни от 
ди гес твен си стем. Тие одам на на
у чи ја да ги кон су ми ра ат ра бо ти те 
со до за на ре ал на скеп са, а со ова 
про пад на и из вр ту вач ка та мај сто
ри ја на Со ро со ви те ку ли на ри, ко ја 

во но ви те ус ло ви ни ка ко не мо же да до пре до, за нив на жал, 
има ги нар ни те, не сфат ли ви кли ен ти. Ед но став но, ве ќе ни кој 
не ги „ва ри“ нив ни те глу по сти.

Проб ле мот на др жа ва та, пак, оста ну ва во про ре де ни сто ти на 
очај ни та ли бан ци, кои сил но и не ар гу мен ти ра но, ве ру вај ќи 
во во скре се ни е то на сопс тве на та ка ста со си на крв, уди ра
ат ли уди ра ат по на ци о нал но то, не за пи рај ќи ни ту пред 
нај све то то.

Во со нот на но во ком по ни ра ни те ко му ни сти, кои одам на го 
но сат по грд но то име „ко му ња ри“, Ка ти ца  Ја не ва е управ ник 
на но ви от Го ли Оток (нај ве ро јат но „ала Ал ка траз“ пре а дап
ти ран Зми ски Остров во Прес па) на кој ќе стра да ат ил јад
ни ци те не по доб ни за „сло бо дар ска та и де мо крат ска“ власт 
на СДСМ во ид ни на. Неј зин за ме ник, нај ве ро јат но, би бил 
но во пе че ни от зет, осо бе но по ра ди иде о ло шка та со од вет ност, 
тол ку бит на за ид на та по ли тич ка кон сте ла ци ја. Фа ти ме и 
Лен че се пла ни ра ни за по ви со ки по зи ции, по ра ди фор ма та, 
не ли. Па три о тиз мот и не дај Бо же – ксе но фо би ја та, ќе би дат 
нај го ле ми те ма ни за прос пе ри ра ње во др жав на та служ ба, а 
ре цеп тот за ус пех на ксе но фи ли те е одам на прок ла ми ран од 
Ре мен ски и од Спа сов ски. Јас но е де ка нај ква ли тет ни от ка дар 
е на пр во ме сто за нив, а ре пер за ква ли тет е пар ти ски от стаж 
и не до сти гот од збо рот „не“ во во ка бу ла рот на кан ди да тот. 
Бро јот на фр ле ни ка ме ња кон по ли ци ја та и но ви на ри те, 
ка ко и ко ли чес тво то бо ја врз спо ме ни ци те се од ли чен пре
дус лов за ви со ка ра бот на по зи ци ја во ад ми ни стра ци ја та. 
Се ка ко, огро мен плус е сли ка та  гуш на ти со ли де рот  во 
па рич ни кот. Пра шај те го Ча уш.  За не го се под го тву ва но во 
ми ни стерс тво за лич ни кар ти и за па со ши...

По бес не ти те и раз у ла ве ни ор ди на Зо ран За ев и на СДСМ, 
кои, на вод но, про те сти ра ат за де мо кра ти ја, прав да, сло-
бо да и мир, и се ка жу ва ат ка ко бо жем се не кои нев ла ди ни 
акти ви сти, за гри же ни гра ѓа ни за ид ни на та на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја, за ко лум ни стот и по ра не шен об ви ни тел Со тир 
Ко стов, всуш ност, во нај го ле ма ме ра се ал ко хо ли зи ра ни и 
„на па вка ни“ ху ли га ни, кои кри еј ќи го сво јот иден ти тет, се 
ви стин ски фан то ми од „Кан вас“, обич ни на сил ни ци, ху ли га-
ни и улич ни кри ми нал ци, кои сквер на веј ќи ги спо ме ни ци те 
на Але ксан дар Ма ке дон ски, Цар Са му ил, Мај ка Те ре за, 
АСНОМ и мо ти вот за де ца та-бе гал ци, се оби ду ва ат да ја 
по ни штат кул ту ра та, тра ди ци ја та, умет но ста и исто ри ја та 
на на ша та др жа ва.

КОСТОВ: Се га гле да ме де ка „Кан вас“ и от по рот на Ср ѓан 
По по виќ, Иван Ма ро виќ и на Сло бо дан Џи но виќ до бро ги 
истре ни ра ле со пар тиј ци те на За ев и та ка на ре че ни те гра-
ѓан ски акти ви сти, ги пре тво ри ле во улич ни тер ми на то ри, кои 
сво јот бес го иска жу ва ат та ка што па леј ќи ги, уни шту ва ат 
на род ни кан це ла рии на пре тсе да те лот на Ма ке до ни ја, Ѓор ге 
Ива нов, де мо ли ра ат хо те ли, се ди шта на пе ча те ни и еле ктрон-
ски ме ди у ми, на па ѓа ат но ви нар ски еки пи, мал тре ти ра ат и 
фи зич ки по вре ду ва ат по ли цај ци. Со пос лед ни от уни шту вач ки 
„пер фор манс“ ја по ка жаа и се та сво ја умет нич ка на гр де ност 
и исту ри ја ре чи си еден тон раз лич ни бои по фа са да та на 
Ми ни стерс тво то за кул ту ра. И се га се пра шу ва ме: ка кви лу ѓе 
се тие, што по ка жу ва ат и што по стиг ну ва ат?

Пред сѐ, и над сѐ, по ка жу ва ат не моќ. Тро шеј ќи и ши реј ќи ја 
не га тив на та енер ги ја, тие по ка жу ва ат де ка се лу ѓе со не чес-
ни на ме ри и со штет ни на сто ју ва ња. Уни шту вај ќи при ва тен и 
др жа вен имот, но и кул тур ни спо ме ни ци, по твр ду ва ат де ка по 
при ро да се де стру ктив ни. Очај ни лу ѓе. Не ма ат кон кре тен план 
и јас ни це ли, па за тоа, ко га дејс тву ва ат, т.е. на па ѓа ат имот, и 
по вре ду ва ат те ле сен и фи зич ки ин те гри тет, соз да ва ат ха ос 
и не ред, а на не су ва ат ду шев на бол ка и фи зич ки по вре ди.

Ин стру кто ри те на „Кан вас“ (Цен тар за при ме не ти не на сил ни 
ак ции и стра те гии), гле да ме, од нив на пра ви ле не прес мет ли ви 
бом баш-са му биј ци. Исто та ка, по ве ќе од очиг лед но е де ка 
да ле чин ски ги упра ву ва ат та ка што од нив пра ват на сил ни 
ки бор зи. Мо же би, се га за се га, сѐ уште не се чат гла ви, ка ко 
ко ле ги те од ИСИС, ама во со фи сти ци ра но ста на уни шту ва-
ње кул тур ни до бра, со пра шок за пер е ње, спре јо ви, бои и 
ис пи ша ни гра фи ти, ги над ми наа. Не ма што, за де струк ци ја, 
на не су ва ње по вре ди, ури ва ње и уни шту ва ње, има ат зна е ње, 
мно гу зна ат. Бо га ми, по ка жаа и ве шти на тоа зна е ње да го 
спро ве дат. Ар но ама, не ги на у чи ле и не ѕир на ле во те ро-
ри стич ки от при рач ник „Мо стра за ре во лу ци ја“, де ка бе сот 
и агре сив но ста со кои се обре ме не ти во не о гра ни че ни ко-
ли чи ни, се ре цепт за про па ѓа ње на мир ни те про те сти и на 
не на сил ни те дви же ња. Та ка ми рот и прав да та, кои ги из го-
ва ра ат, и на кои по сто ја но се по ви ку ва ат, се га им се вра ќа ат 
ка ко бу ме ранг во уста та ка ко сол на ки се ли на. Оваа опас на 
ма те ри ја, им ја ја де чо веч ка та суп стан ци ја и ги пре тво ра во 
без на деж на де стру ктив на си ла. Тоа е гро зен на сил нич ки 
син дром, кој ги пре тво ра во те ро ри сти. Ту ка ни кој не мо же 
да им по мог не, па ни ту Ср ѓан По по виќ, ни ту кој би ло не гов 
чо век од „Кан вас“. Тие и та ка одам на ве ќе се на цр на та ли ста 
на ме ѓу на род ни те ро ри сти.

КОСТОВ:  
„КАНВАС“ ДОБРО  
ГИ ИСТРЕНИРАЛ  
СОПАРТИЈЦИТЕ  
НА ЗАЕВ

МУЛА ОМАР И ЗОРАН ЗАЕВ
Сла бо ста кон бом би те не е единс тве на та слич ност што ги 
спо ју ва та ли бан ски от ли дер и ли де рот на СДСМ. Му ла Омар 
бе ше ду хо вен отец и вр хо вен ко ман дант и ли дер на та ли
бан ци те. На ши от ли дер на опо зи ци ја та, кој теж нее да би де 
ли дер на др жа ва та и на пар ти ја та,  са ми от на се бе си ја на мет
на и уло га та на спа си тел, чо век „црп нат“ од Бо га од ни ви те 
во Мур ти но, т.е. ли дер со си те пре дис по зи ции на ду хо вен 
па стир, лич ност што би би ла со вр шен спој на све тов но то и 
на све то то, ба рем за љу би те ли те на со ци јал де мо крат ска та 
ква зи и де о ло ги ја. Ги де ли фа ктот што спо ред хро ни ча ри те на 
та ли бан ско то дви же ње, му ла Омар ни ко гаш не ла жел. А афи
ни те ти те на За е ви те идо ло пок ло ни ци за крај на де струк ци ја 
и уни шту ва ње на исто ри ски те аре тфа кти се са мо слу чај на 
слич ност со та ли бан ски те, не ли...  „Скоп је 2014“, ба рем спо ред 
ан ке ти те, се газа се га е си гур но од гр ди те жел би на СДСМ, исто 
ка ко и ил јад ни ци те ра бот ни ме ста и по зи ции во др жав ни те 
служ би. Рек ла ма та за зак лу чо кот си дој де ди рект но од нив, 
спон зо ри ра на од Со рос, се раз би ра... 

анализа
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АКТУЕЛНОСТРАНцИ НА ПРОТЕСТИТЕ

СДСМ ги збратими српските платеници 
и исламските радикали

Членовите на српскиот „Отпор“, кои 
според медиумите ги координи-
раат активностите на протестите 

низ Македонија, имаат своја задача 
која не е иста со задачата на најголе-
миот дел од тие што протестираат. 
Тие што излегле легитимно да про-
тестираат поради незадоволство од 
актуелната влада или од актуелниот 
претседател, мирољубиво мора да зна-
ат дека имаат одговорност да не одат 
по умот на тие што за пари и за црни 
агенди доаѓаат во Скопје за да бидат 
дел од протестите. Одговорноста е, 
пред сѐ, во опасноста за време на про-
тестите да се случи насилство, да има 
повредени или не дај боже, загинати 
граѓани. Она што на најголемиот дел 
од демонстрантите не им е јасно, е 
дека странците што дошле во Скопје 
со високи дневници од стотици дола-
ри не ја сакаат Македонија како што 
ја сакаат тие. Нивната цел не е само 
да се урне Груевски и да се устоличи 
Заев, нивната цел е да се предизвика 
хаос во кој тие што ги испратиле во 
Македонија ќе можат да ги остварат 
своите интереси. 

Сите што демонстрираат мораат да 
знаат дека протестите имаат свој ци-
клус на работа и дека во одредена 
фаза може да дојде до ескалација од 
која нема враќање. Протестите мо-
жат да променат нешто само доколку 

Доколку медиумските 
извештаи за српски 
активисти кои ги водат 
протестите во Скопје се 
точни, а според графитите 
„Никад више ВМРО“ 
поточни не можат да бидат, 
Македонија има целосно 
право да ги прогласи за 
непосакувани сите тие 
што дошле во земјата за 
да бидат инволвирани во 
насилни протести

тие предизвикаат силни емоции и 
тензии, а во земја како Македонија, 
каде што се демонстрира со години 
(од 2009 имаме постојани демон-
страции и нереди поради политичко 
несогласување) единствен начин да 
се предизвика хаос е да падне крв. 
Информациите дека деновиве во 
Македонија пристигнуваат луѓе од 
Косово кои од различни причини ќе 
им се придружат на протестите на 
опозицијата, дополнително ја прават 
работата опасна. Исто како што во 
редовите на „Отпор“ има експоли-
циски и воени офицери, така и меѓу 
албанските активисти од Косово 
има поранешни членови на УЧК кои 
имаат поминато воена обука. Зошто 
припадниците на двете балкански 
нации што најмногу се мразат во 
Скопје се побратимија, е најдоброто 
прашање што треба да си го постави 
секој демонстрант. На просечниот 
македонски демонстрант ни на крај 
на умот не му е дека некои луѓе се 
подготвени на сè за да се дојде до 
посакуваниот хаос. 

Споменувањето на „украинското сце-
нарио“ во овој контекст можеби не е 
најсоодветно, но ако веќе се анализи-
ра ситуацијата, треба да се знае дека 
за време на демонстрациите во Киев, 
најмалку петмина од демонстрантите 
загинаа со куршуми во грб. Иако на 

почетокот целиот свет тврдеше дека 
се работи за ладнокрвни убиства од 
страна на полицијата под контрола на 
украинската влада, подоцна истрагата 
покажа дека се работело за убиство 
за да се зголемат тензиите. Тоа значи 
дека загинатите беа убиени од тие што 
ги организирале протестите и на кои 
им требало крв за да можат да ја урнат 
владата на Јанукович. Во македонски-
от случај не можеме да се потпреме 
на надежта дека тоа нема да се случи 
затоа што се работи за ситуација која 
организаторите, кои и да се, не можат 
да ја контролираат. Инцидентите кај 
Портата „Македонија“ и пред Инфор-
мативниот центар на ЕУ покажуваат 
дека патот од мирен протест со фр-
лање боја во фонтаната под „Воинот 
на коњ“ до вистинска крв по скопските 
или по битолските улици, е мал. 

Посебен проблем е провоцирањето и 
малтретирањето на припадниците на 
македонските полициски сили кои со 
месеци не се прибрани дома, спречу-
ваат бегалци да влезат во Македонија 
на границата со Грција, се соочуваат 
со навивачките групи на спортските 
натпревари, и на крајот, мораат да ги 
трпат вербалните и физичките напа-
ди на демонстрантите, кои очекуваат 
тие да бидат тепани и навредувани 
без притоа да реагираат во самоод-
брана. Едноставно е, македонските 
полицајци во безброј случаи покажаа 
дека се вистински бранители на Ма-
кедонија без разлика на политичките, 
на етничките или на верските тензии 
со кои директно се соочуваат. �



Јоханес  
хан

Жидас 
даскаловски

Не можам да ветам ништо, 
но се надевам дека посте-
пено луѓето во регионот и 
во некои други делови ќе 
разберат дека демокра-

тијата значи да се постигне договор и компромис, 
а не да се има став на победник и на губитник. Во 
спротивно, никогаш нема да бидете успешни. Луѓето 
во регионот заслужуваат подобра иднина, а тоа е 
можно само ако се има јасна европска перспектива. 
Ова вклучува европско или демократско сфаќање на 
владеењето на правото. Ова, мислам, веќе е одговор 
на опсежното помилување луѓе од страна на претсе-
дателот на државата.

Насилните демонстра ции 
од средата, сквер на   вењето 
државни споменици, како 
Порта Македонија, спо-
менобележјето за деца-

табегалци од Егејска Македонија, нападите и ванда-
лизмот на приватни медиуми, професори и нивните 
кабинети, укажуваат дека за дел од учесниците во про-
тестите не постојат граници на однесување. Ризикот е 
дека ваквото повторено однесување во комбинација во 
подбуцнување од неодговорни партиски лидери што 
лицитираат со „украински сценарија“ и евентуална 
блиска средба со приврзаници на другата опција ќе нѐ 
доведе до граѓански судир, кој може да произведе спи-
рала на насилство и да ја урниса државата втурнувајќи 
нѐ сите во едно претполитичко битие каде што секој 
секому му е волк и може да си ја толкува вистината, 
правдата, законите и силата на свој начин. Како никогаш 
повеќе не ни е потребен еден консензус на елитите, кој 
би се случил брзо и одлучно, со заеднички решенија за 
кризата. Во отсуство на тој консензус народот ќе мора 
да постапи паметно.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
никола 
Груевски

Сите знаат дека името 
може да се реши само ако 
заедно седнат лидерите на 
сите политички партии. 
Без разлика, еве СДСМ ќе 
биде власт утре, треба да седне со новата опозиција. 
И да разговараат транспарентно да ги информираат 
граѓаните и да го направи чекорот. Решение постои во 
делот на меѓународната употреба, само треба да се ак-
тивира од страна на македонската страна и кога почнаа 
сомневањата, опозицијата јас ја водам, ги викнав и Орав 
и Бејли, ги прашав. Ако има нешто договорено под маса, 
океј терајте со човекот, но чесно е да ни кажете. Одгово-
рите беа негативни.И со зборовите со кои беше кажано 
беше потврдено дека тие веќе не му веруваат. Уште 20 
години да остане на власт нема да направи исчекор.

Зоран  
Заев

Можам да кажам дека, 
навистина, мотивот е па-
триотски и токму затоа на-
шата реторика кон него е 
многу поумерена отколку 
реториката на СДСМ, меѓутоа, сепак, ние не можеме да 
се согласиме да бидеме ставени во исти кош, со еден 
класичен криминалец каков што е Заев. Со еден ноторен 
лажго, со еден патолошки лажго, со човек што е спремен 
да си ја продаде државата и државните интереси заради 
негов личен интерес, со човек што е безрбетник, за нас е 
неприфатливо, за мене лично е неприфатливо да бидам 
во исти кош со една таква личност, со човек што едно 
зборува друго прави, човек што ги лаже и најблиските 
во неговата околина, неговите најблиски пријатели, 
неговите најблиски соработници во партијата, човек 
што ја лаже целата нација и да бидеме ставени во исти 
кош со него, тоа е неприфатливо. 

ЃорГе  
иванов

Сите што ја знаат истори
јата знаат што е мајски 
манифест и како се пос
тиг  нува обедувањето и 
помилувањето. И како тоа 

некому не му чинело и поради тоа почнале физички 
пресметки кога во некои наши соседни градови по 
улиците течеше крв. ќе го враќаме повторно тоа, 
Македонец на Македонец да дигне рака? Тоа е нена-
учена лекција.

Инцидентите во кои се при 
менува насилство про   тив 
македонските без бед носни 
сили се сосе ма неприфатли-
ви. Ние сме соочени со ап-
сурдна ситуација во која нерегуларни емигранти користат 
сила за да влезат од земјачленка на Европската унија во 
земја што не е членка на ЕУ. Мораме да испратиме јасна 
порака дека политиката на пропуштање ирегуларни еми-
гранти низ Западниот Балкан е завршена. Не е возможно 
тие да одбираат во која земја ќе побараат азил. Европската 
унија и Австрија ја поддржуваат Грција во обезбедувањето 
на основната грижа за бегалците. Во исто време, границите 
мора да останат затворени, и оттаму ние ѝ помагаме на 
Македонија да ја заштити својата граница.

себастиЈан  
курц

неговите организациски 
способности, па повеќепа-
ти му оддадоа признание, а 
и кажаа некој убав збор за 
него, па и од Косово му се 
јавија да го организира по-
гребот на Ибрахим Ругова. 

И така покојните претседа-
тели му го отворија патот 
до претседателското рамо 
на Бранко Црвенковски. 
Овој што дојде на местото 
на штотуку погребаниот 
Трајковски. Откако извиси 
во Министерството за култу-
ра, претседателот го назначи 
за советник за внатрешни 
прашања. Лојален колку 
може, во изборната кампања 
за претседателските избори 
беше шеф на тимот за логис-
тика во изборниот штаб на 
Црвенковски. Додека рабо-
теше во претседателскиот 
кабинет го придружуваше 
Црвеновски на сите пату-
вања и беше Бранковиот 
човек за сè, Робин на Бетмен.

И, во најблескавото го снема. 
Нешто многу погрешил, па 
од кабинетот го испратија во 
заборав. Се шлапкаше потоа 
во плиткото, неславно беше 
директор на филмаџиите, си 
замина како темната страна 
на филмот,  па потшутнат и 
подзаборавен посака пов-
торно да се вивне. 

А каде би се вивнал Робин, 
ако не до рамото на Бетмен. 
Бетмен од Муртино. Но, сега 
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нема погреби што ќе му го 
отворат патот до рамото. 
Пролет е, раззеленето, време 
за протести. Затоа нашиов, 
гајбите јајца под мишка, бом-
бите во боја и во бој. Како 
Дон Кихот со ветерниците, 
удри по спомениците. Вика 
не биле споменици, не му се 
допаѓале. ќе ги обоел, ќе ги 
нагрдел. А во овие контра-
шиве, се собрале дватројца, 
сакаат да удрат по неговите, 
да вратат. И ене цела недела 
си ги држат јајцата. Барем да 
имаше графит, по него ќе уд-
ревме, викаат контрашите. 
Ама нема. Туку, овој пак е во 
филм. Или на погреб. Важно 
да има ритуали. Прво, многу 
ни е тешка состојбава, не се 
издржува, мора на улица, 
слободата ќе ја бараме. За-
паметивте, слободата. Ти ќе 
удриш, ти ќе офнеш демек те 
удриле, јајцата, бојата, пра-
шокот за перење, кој што 
има по дома, нека понесе, 
ти легни мртов прави се, јас 
ќе викам „Нема правда, нема 
мир“, што знаеш, може некој 
ќе ме сфати сериозно. А и да 
не ме сфати, само тој нека ме 
прифати. 

Се подлажал муртинецот 
премиер ќе биде, па бр-
зобрзо се залета третиот 
асистент да стане прв Ро-
бин во кабинетот на Бетмен. 
Абе филмови! Режисерот на 
погреби режира протести. 
Само, знае ли кого погребува 
овој пат?  � (Р.Р.)

Горјан Тозија

ШТО РЕЖИРА ПОГРЕБАЛНИОТ РЕЖИСЕР ПРЕД ТРИУМФАЛНА?

Горјан Тозија, од „Ед-
нооки“ познат и како 
„Тозовац“, советник за 

култура на Бранко Црвен-
ковски, режисер на погреби. 
Викаат потекнувал од уд-
башко семејство алергично 
на македонски патриоти од 
Битолско и од Преспанско. 

Така викаат, а тоа и не ни е од 
некаква важност. Нашиот чо-
век е човек со лик и со дело. 
Кариерата ја почнува како 
трет асистент на режисерот, 
работи и сработува и пре-
раснува во режисер. На по-
греби. Да не беа тие погреби, 
ќе останеше анонимен про-
дуцент на филмови, од тие, 
чиешто име го пишуваат со 
ситни букви на ултрабрзи-
те телопи, па остануваат 
невидливи за голо око.

Горјан Тозија се прослави 
со беспрекорната органи-
зација на погребот на Борис 
Трајковски. Дипломатите 
тогаш беа изненадени од 
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ЕКОНОМИЈА

СЕ НАБЛИжУВААТ ВЕЛИГДЕН И ПРВИ МАЈ

Празниците ќе 
ги „изгорат“ 
паричниците

Празници се ближат. И тоа 
дури два во исто време. 
Годинава Велигден и Први 

мај паѓаат во ист викенд, што 
значи двоен трошок. Или, пак, 
не. Совпаѓањето на два праз-
ника може да значи со еден 
трошок да се поминат и двете 
празнувања. Сепак, најголем 
проблем за богато славење е 
што празникот се паѓа на крај, 
односно на почеток на месецот, 
кога граѓаните сѐ уште немаат 
земено плата. Но Македонецот 
не би бил Македонец ако не ус-
пее да се снајде за да прослави 
најдобро што може и знае. Спо-
ред  слободна пресметка, за да 
се прослави Христовото воскре-
сение и празникот на трудот, 
ќе бидат потребни од 3.000 до 
6.000 денари. Тоа значи дека 

за празничната трпеза мора 
да се обезбедат јајца, јагнешко 
месо, салати, десерт. На ова се 
надоврзуваат и некои празнич-
ни декорации, кои се вистинска 
радост за децата, но одземаат 
добар дел од домашниот буџет. 
Во овој случај се работи за праз-
нување во домашни услови. За 
да се поминат празниците над-
вор од земјава или во некои од 
туристичките места во земјава, 
се разбира, трошокот ќе биде 
многу поголем.     

�  Македонските граѓани за 
Велигден трошат помалку 
отколку, на пример, за Бо-
жик. Сепак, трошењето зави-
си од можностите на секое се-
мејство, но едно четиричлено 
семејство не може да помине 

без 3.000 денари. Тука е јаг-
нешкото месо, чијашто цена 
е околу 350 денари за еден 
килограм, а треба да се купат 
барем четири-пет килограми, 
тука се неизбежните табли 
вапсани јајца, салата, тава и 
со друг вид месо, бидејќи не 
јаде секој јагнешко. Сето тоа 
е проследено со добра голтка 
вино, пиво или сок. Десертот 
може да биде разновиден, од 
овошен до чоколаден колач, 
но дечињата ги обожуваат ве-
лигденските чоколадни јајца, 
кои задолжително се дел од 
велигденската декорација. 
Дел од подготовките за Ве-
лигден е и храната што се ко-
ристи во деновите на строгиот 
пост, при што се купува повеќе 
риба, овошје и зеленчук. Но, 
секако, неизоставен дел се и 
велигденските декорации, 

како и подарочињата за пома-
лите деца – велат продавачите.

Без месо нема празник, а во за-
висност од изборот на купувачот 
и цените се различни. Најевтино 
е свинското месо, кое може да 

се купи од 220 до 310 денари, 
јунешкото е најскапо и чини до 
480 денари, а јагнешкото во мо-
ментов се нуди по цена од 320 
денари за еден килограм, но 
не се исклучува можноста по-
следните денови пред Велигден 
да достигне и многу повисока 
цена. Трговците велат дека за 
Велигден, во просек, потрошу-
вачката се зголемува до 30 от-
сто на сите производи, со оглед 
на тоа дека граѓаните ги фаќа 
потрошувачката еуфорија. Во 
пресрет на празниците многу 
често се случува несовесните 
трговци да се опарат, кревајќи 
ги цените до небо, посебно на 
зелените пазари.

� Сега краставиците се прода-
ваат за 40 денари, доматите за 
60-70, младиот компир за 40 
денари, марулата за 10 денари, 
ама очекувам деновите пред 
празникот цените да вивнат 
бидејќи секоја година се повто-
рува истото. Трговците тогаш 
најмногу заработуваат, место 
да ги попуштат цените, па сите 
да можеме да си дозволиме 
да купиме овошје и зеленчук. 
Олеснително е што годинава 
цените на јајцата се малку по-
ниски од претходната година, 
па можеме да вапсаме повеќе 
јајца бидејќи внучињата најм-
ногу на нив им се радуваат. До-
бро е што годинава Велигден 
со совпаѓа со први мај, па со 
еден трошок ќе поминеме два 
празника  вели една скопјанка.   

Деновиве многу посетени се 
продавниците каде што можат 
да се најдат велгиденски де-
корации. Најмногу се трошат 

керамичките садови, украсите 
за на врата, кошниците. Сите се 
различна цена, што значи има 
и поскапи има и поевтини, па 
секој може да си направи избор 
и да пазари што му одговара на 
длабочината на џебот.

� Искушенија за купување 
има на секоја чекор. И трго-
вците, но и производителите 
се научија дека за празник 
сѐ поминува, па измислуваат 
разни пакетчиња и производи 
поврзани со празникот, кои, 
едноставно, мамат да ги купиш 
за помалите во семејството. 
Тука се чоколадни зајчиња, 
огромни чоколадни јајца, мали 
чоколадни јајца, кои на прв по-
глед се интересни и привлечни 
за купување, но кога ќе се оти-
де на каса, друга е приказната. 
На пример, едно големо чоко-
ладно јајце платив 260 денари, 
чоколадно зајаче 90 денари, 
малите јајца се по 120 денари 
пакување, четири поголеми 
чоколадни јајца чинат дури 
240 денари. Сѐ на сѐ, сметката 
беше околу 1.000 денари, за 
нешто што веднаш ќе се изеде. 
Каде се другите трошоци? Но 
Велигден е еднаш во годината 
и мора достојно и со ќеф да се 
прослави  вели Милка Станева 
од Скопје. 

Според неа, со совпаѓањето на 
два празника годинава дури ќе 
се заштеди.

� Место да се врти скара за 
Први мај, па потоа пак да се 
купува за Велигден, годинава 
двата празника ќе се поминат 
на еден трошок  вели таа.   

Како и да е, празниците се време 
на семејни радости, собирања и 
не е важно дали на нив ќе се пот-
роши повеќе или помалку, важно 
е да се сочува симболиката на 
нивото значење, која го сплотува 
целото семејство. �      

Според  слободна пресметка, за да се 
прослави Христовото воскресение и 
празникот на трудот, ќе бидат потребни 
од 3.000 до 6.000 денари. Тоа значи 
дека за празничната трпеза мора да се 
обезбедат јајца, јагнешко месо, салати, 
десерт. На ова се надоврзуваат и некои 
празнични декорации, кои се вистинска 
радост за децата, но одземаат добар дел 
од домашниот буџет
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македонија

Зголемена довербата во преработувачката индустрија

Со Македонија вработува до 18.923 вработувања за една година

Економската состојба на фирмите од преработувачката индустрија во март 
споредено со февруари годинава е понеповолна, а е поповолна во однос на 
март лани, оценуваат раководителите на фирмите според кои бројот на 
вработени во оваа дејност ќе се зголеми.

Состојбата на обезбеденоста на производството со порачки во март во однос на 
февруари годинава е понеповолна, очекувањата за обемот на производството 
во наредните три месеци се дека ќе се зголеми, а залихите на готовите произ-
води сe зголемени. Оценката за економската состојба на деловните субјекти во 
март годинава е понеповолна во споредба со претходниот месец, а поповолна 
споредено со март лани. Оценето е дека бројот на вработени лица ќе се зголеми. 
Просечното искористување на капацитетите на деловните субјекти во март 
годинава изнесува 63,3 проценти од нормалното искористување. Најголемо 
влијание на ограничувањето на обемот на производството имаат недоволната 
странска побарувачка со 23,7 проценти, недоволната домашна побарувачка со 
18,3 проценти и недостигот на квалификувана работна сила со 13,7 проценти.

Заврши проектот кој значително при-
донесе во намалување на невработе-
носта во Република Македонија. Овој 
проект им помогна на 10.140 компа-
нии да отворат 18.923 нови работни 
места. Проектот беше надградба на 
мерката Ослободување од плаќање на 
придонеси од задолжително социјално 
осигурување на млади лица до 29 годи-
ни, кој беше воведен во 2014 година и 
преку кој посебно се постигнаа 12.800 
вработувања.

Проектот „Македонија вработува“ беше 
најавен како проект кој треба да на-
прави придвижување на економијата 
и да овозможи забрзано отворање и 
создавање нови работни места во при-
ватниот сектор. Со него се овозможи 
олеснително и повластено вработу-
вање на неколку групи невработени 

Пет објекти кои ѝ припаѓале на дипло-
матскоконзуларната мрежа на поранеш-
на СФРЈ ќе бидат продадени, а средствата 
од продажбата ќе бидат распределени на 
шесте држави наследнички, меѓу кои е 
и Република Македонија. Станува збор 
за имот на дипломатскоконзуларните 
претставништва во Њујорк, Бон, Берн и 
во Токио, чија пазарна вредност се про-
ценува меѓу 70 и 80 милиони долари.

Покрај станот на Петтата авенија, кој е 
затворен од 1992 година, во Њујорк на 
продажба ќе биде ставена и зградата во 
која во моментов е сместена Амбасадата 
на Србија во ОН, чија вредност е околу 
11,8 милиони долари. Србија, исто така, 
како свои амбасади ги користи и објек-

Македонија ќе добие пари од продажба на имотот на поранешна СФРЈ

Пазарџиите бараат 
модернизација на  
зелените пазари
Неопходна е модернизација на зеле-
ните пазари со цел да се обезбедат 
подобри услови за пазарење и да се 
задржат купувачите, сметаат од Гру-
пацијата на пазари при Стопанската 
комора на Македонија. Анализите 
покажуваат дека со појавата на су-
пермаркетите и со продажбата на 
зелените производи во нив е нама-
лена продажбата на зелените пазари 
од 10 до 20 проценти. Токму затоа 
организаторите на пазари во Ма-
кедонија треба да инвестираат во 
модернизација на пазарите поради 
што изминатите години има големи 
активности во овој поглед.

Во тек е модернизацијата на па-
зарите во Битола и во Штип, а од 
„Скопски пазар“, како организатор 
на пазарите во Скопје, веќе се наја-
вени два инвестициски проекта, 
односно реконструкција на Битпа-
зар и изградба на нов пазар во на-
селбата Ново Лисиче во близина 
на црквата „Света Софија“. Двата 
проекта се во фаза во која треба 
да добијат одобрение за градба, по 
што се планира да се започне со 
градежните активности.

Пораст на прометот на 
индустријата
Прометот во индустријата во февру-
ари годинава, во однос на февруари 
лани, бележи пораст од 14,9 отсто, 
објави Државниот завод за статис-
тика. На домашниот пазар бележи 
пораст од 9,5 отсто, а на странски 
пазари бележи пораст од 16,2 от-
сто. Прометот во индустријата во 
секторот Рударство и вадење ка-
мен во февруари 2016 година, во 
однос на февруари 2015 година, 
бележи опаѓање од 5 отсто, а во 
секторот Преработувачка индус-
трија бележи пораст од 15,7 отсто. 
Прометот во индустријата во февру-
ари 2016 година, во однос на јануари 
2016 година, бележи пораст од 9,8 
отсто, додека во периодот јануа-
рифевруари 2016 година, во однос 
на периодот јануарифевруари 2015 
година, бележи пораст од 11 отсто.

свет

Казна од 5,1 милијарди  
долари за „Голдман Сакс“ 

Европол предупредува на 
злоупотреба на банкомати

Банкротираше најголемата приватна рударска компанија  

Цената на нафтата  
повторно падна
Цената на нафтата на светски-
те пазари потона во понедел-
никот за повеќе од пет отсто, а 
во еден момент остро падна за 
речиси седум проценти, губејќи 
ги сите минатонеделни добив-
ки бидејќи најголемите светски 
произведувачи на состанокот во 
Доха не постигнаа договор за 
замрзнување на производство-
то. На лондонскиот пазар цена-
та на барелот во понеделникот 
претпладнето падна за повеќе 
од пет отсто, на 40,87 долари, 
додека на американскиот пазар 
барелот поевтини за 5,5 отсто, на 
38,16 долари. Пред состанокот 
во Доха цената на барелот на 
лондонскиот пазар поскапе за 
2,8 отсто, на 43,10 долари, а на 
американскиот за 1,6 проценти, 
на 40,36 долари.

Акциите на „Интел“ може да поскапат за 25 отсто

Поради обвинение дека користела 
лажен маркетиншки материјал за 
да ги продаде хипотекарните об-
врзници, банката „Голдман Сакс“, 
во рамките на договорот со амери-
канските власти се согласи да плати 
5,1 милијарди долари.

Со договорот е предвидено банката 
да плати казна од 2,4 милијарди до-
лари и дополнителни 1,8 милијарди 
долари за олеснување на ситуацијата 
на сопствениците на куќите и долж-
ниците во неволја, заедно со 875 ми-
лиони долари за други побарувања

„Голдман Сакс“ е една од многуте 
банки кои се казнети со милијарди 
долари заради рекламирање на про-
блематични кредити како сигурни 
вложувања, а токму продажбата на 
тие кредити имала значајна улога 
во кризата во 2008 година.

Центарот на Европол за кибернетски 
криминал објави извештај во кој се 
предупредува на вирус кој кружи во 
банкоматите, а од кој се загрозени 
сите оние што ги употребуваат. Спо-
ред Европол, хакерите изработиле 

Најголемата американска рударска 
компанија и најголемата приватна 
рударска компанија на светот, „Пибоди 
енерџи“, поднела барање до судот за 
заштита од доверителите. Компанија-
та се одлучила да прогласи банкрот 
во услови на остар пад на цената на 
јагленот, поради што не може да ги сер-
висира обврските што произлегуваат 

од ширење на бизнисот во Австралија. 
Оваа компанија е последна во низата 
американски рударски компании кои 
се одлучиле на сличен потег. Според 
официјалните податоци од 2014 го-
дина, стечај прогласиле американски 
рударски компании кои чинат околу 
45 отсто од целокупното производство 
на јаглен во САД.

тот во Токио, кој се проценува на 16 ми-
лиони долари, како и оној во Берн, кои 
одат на продажба. Инаку, Србија, меѓу 
другото, бара од сумата од продажбата 
на петте објекти прво да се издвои дел 
за покривање на нивните трошоци за 
одржување на станот во Њујорк, кои спо-
ред нив, изнесуваат околу 2,7 милиони 
долари, како и на станот во Бон, а по-
тоа да се дели остатокот. Од вкупно 123 
недвижнини во процесот на сукцесија, 
досега се поделени 72 објекти. Најголем 
дел од нив, 30, ѝ припаднаa на Србија, 
на Хрватска ѝ припаднаa 18, Словенија 
и Босна добија по 10, а Македонија доби 
четири објекти  амбасадите во Канбера 
и во Атина, стан во Рим и генералниот 
конзулат во Цирих.

посебни софистицирани програми 
со кои влегуваат во банкоматите, па 
затоа повеќе не мораат да ги користат 
традиционалните методи за кражба 
на пари. Европол побара од информа-
тичкотехнолошките компании и од 
фирмите за кибернетска безбедност 
поинтензивно да соработуваат со ис-
тражните органи со цел со заеднички 
средства да дојдат „еден чекор пред 
кибернетските криминалци“.

Во светот постојат преку три милиони 
банкомати од кои годишно се подиг
нуваат околу 8,6 милијарди евра.

Насочувањето на „Интел корп“ кон 
активности кои ќе ѝ донесат поголем 
пораст, како чипови за сервери и чи-
пови за вградување во автомобили, 
може да доведе до скок во цената 
на акциите до 25 отсто оваа година 
. Ова се наведува во извештајот на 
„Баронс“, цитиран од агенциите.

„Интел“, веројатно, за првпат по 
седум години ќе успее да се врати 
на стабилниот пораст до крајот на 
годината, иако постои ризик да ја 
намали прогнозата за фискалната 

година.. Инвеститорите што не по-
седуваат акции во „Интел“, ќе мора 
да го почекаат излегувањето на из-
вештајот на компанијата, се наведува 
во публикацијата.

„Интел“ не успева да генерира 
пораст бидејќи побарувачката на 
чипови за персонални компјутери 
се забави, посочува „Баронс“ Но 
порастот на бизнисот со центри за 
податоци, кои вклучуваат чипови за 
сервери, евентуално, може да донесе 
повеќе приходи.граѓани (невработени лица до 35 го-

дини, меѓу 35 и 50 години, над 50 и над 
58 години, како и социјално ранливи 
категории). На голем број невработени 
граѓани кои ги исполнуваат условите 
им се овозможи полесно и побрзо да 
стигнат до вработување и до работно 
место со редовна плата и до подобар 
и поквалитетен живот. Пакетот мерки 
беше широко поддржан од Економ-
скосоцијалниот совет, од стручната 
јавност и од работодавачите.



Н апливот на мигранти што 
пристигнуваат во Италија 
преку Либија, само неколку 

недели откако Европската унија пот-
пиша договор со Турција, со цел да се 
запре напливот на мигранти во Гр-
ција, ја зголемува загриженоста дека 
претходниот фронт на бегалската 
криза во Европа повторно се отвора.

Австрија веќе се подготвува да ја за-
твори границата со Италија, потег 
што ја зголемува можноста од де-
сетици илјади мигранти да останат 
заглавени во Италија, отсликувајќи 
ја ситуацијата што се случи во Грција.

Според податоците на Меѓународна-
та организација за миграција, повеќе 
од 6.000 имигранти пристигнале во 
Италија за пет дена, за разлика од Гр-
ција каде што пристигнале помалку 
од 200.

Досега оваа година во Италија прис-
тигнале 24.000 мигранти. Прис-
тигнувањата во првите три месеци, 
особено во март, се зголемија за 85 
проценти во споредба со минатата 
година.

Неодамнешниот пад на бројот на 
мигранти што пристигнуваат во Гр-
ција доаѓа по договорот од минатиот 
месец меѓу ЕУ и Анкара, според кој 
сите мигранти што стигнуваат до 
грчките острови преку море треба 
да се вратат во Турција.

Италијанската влада сега се подготву-
ва од своите партнери во ЕУ да побара 
понатамошна поддршка во соочување-
то со новиот наплив на мигранти кои 
ризикуваат да заглават во Италија 
поради зацврстената миграциска по-
литика меѓу нејзините соседи.

- Ние нема да го свртиме погледот, 
ако некој ги крши правилата. Убеде-
ни сме дека нема да го направат тоа 
 рече италијанскиот премиер Матео 
Ренци во петокот.

Европската комисија, извршното тело 
на ЕУ, испрати писмо до Виена барајќи 
објаснување за изградбата на контро-
лен пункт од 250 метри (820 стапки) 
на граничниот премин Бренер, кој ги 
поврзува Италија и Австрија. Потегот е 
спротивен на Шенгенскиот договор, со 
кој се регулира патувањето без пасоши 
меѓу земјитечленки.

Комисијата предупреди дека сите мер-
ки за контрола на границата треба да 
бидат „вонредни и пропорционални“.

Во петокот, австрискиот претседател 
Хајнц Фишер изјави за италијанскиот 
весник „Ла Република“ дека известу-
вањата дека границата е затворена 
се „неточни“.

Пред два месеца, Австрија повторно 
воведе контроли на некои од нејзините 
источни гранични премини, предизви-
кувајќи серија на затворање на грани-

ците на Балканот, при што повеќе од 
50.000 мигранти останаа заглавени 
во Грција.

Официјалните претставници на ЕУ 
за спроведување на законот пре-
дупредуваат дека прекинувањето 
на балканската маршрута не ја от-
страни нелегалната миграција во 
блокот.

- Имаме разузнавачки инфор-
мации за нови маршрути кои ги 
користат криминалните банди. 
Со затворањето на балканска-
та маршрута, се отворија други 
маршрути преку Албанија, Буга-
рија, вели Роберт Крепинко, шеф 

на Одделението за борба против 
шверцот на мигранти во Европол, 
полициска агенција на блокот.

Италија стравува дека доколку миг-
рантите повторно се обидуваат да 
го преминат Медитеранот, таа, исто 
како и Грција, ќе биде принудена да 
смести десетици илјади луѓе кои 
нема да бидат пренесени во Север-
на Европа.

Повеќето од новите мигранти што 
пристигнуваат сакаат да стигнат до 
земјите како Германија и Шведска, 
каде што придобивките се повелико-
душни. Но, политиката за добредојде 
полека исчезнува откако повеќе од 

еден милион луѓе пристигнаа таму 
во текот на минатата година.

Во текот на 2014 година и во текот 
првата половина на 2015 година, 
Италија беше главна точка за влез, 
каде што дојдоа повеќе од 300.000 
луѓе од Блискиот Исток и од Афри-
ка. Повеќето тргнале од недоволно 
контролираниот брег на Либија, кој 
западна во хаос по падот на Моамер 
Гадафи во 2011 година.

Потоа, голем дел од протокот на 
мигранти се префрли кон Грција би-
дејќи Сиријците (а една четвртина 
од мигрантите што пристигнуваа во 
Италија во 2014 беа Сиријци) почнаа 

од Турција да одат во Грција. Според 
владините претставници, во момен-
тов нема Сиријци што пристигнуваат 
во Италија.

Според правилата на ЕУ, мигрантите 
мора да поднесат барање за азил во 
првата земја на ЕУ во која ќе пристиг-
нат. Ако патуваат понатаму, тие мора 
да се вратат во земјата во која најпр-
во пристигнале.

Италија не успеа да ги регистрира 
мигрантите во поголемиот дел од 
201415 година, помагајќи им да 
продолжат понатаму. Под поголем 
притисок од другите членки на ЕУ, 
Италија сега има воспоставено четири

австрија веќе се подготвува да ја затвори границата со 
Италија, потег што ја зголемува можноста од десетици 
илјади мигранти да останат заглавени во Италија, 
отсликувајќи ја ситуација што се случи во Грција

Напливот на мигранти  
ги затегна односите  
меѓу Австрија  
и Италија

РАСТАТ ТЕНЗИИТЕ МЕЃУ ВИЕНА И РИМ
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Во са мо то се ло Трем ник на ло ка ли те ти те Гра ди ште,  
Ча ир ски Рид и Ор ман ков Дол, се нај де ни мно гу бо га ти 
ар хе о ло шки про нај до ци ка ко злат ни мо не ти со ли ко ви те 
на Фи лип Вто ри и Але ксан дар Тре ти Ма ке дон ски, a ме ѓу 
про нај де ни те пред ме ти се и злат на та ап ли ка ци ја со  
ли кот на По сеј дон

Пишува | Не ве на По пов ска
Фото | Але ксан дар Ива нов ски

Не кро по ли те на Ма ли Дол  
све до чат за на ста ни те од  
брон зе но вре ме

ВО АР ХЕ О ЛО ШКИ ОТ МУ ЗЕЈ СЕ ИЗ ЛО жЕ НИ РЕ ЗУЛ ТА ТИ ТЕ ОД  
ШЕС ТГО ДИШ НИ ТЕ ИСТРА жУ ВА њА ВО НЕ ГО ТИ НО

Во НУ Ар хе о ло шки му зеј на 
Ма ке до ни ја е по ста ве на 
из лож ба та „Не кро по ли

те на Ма ли Дол“. Из лож ба та е 
ре зул тат од шес тго диш ни те 
истра жу ва ња на ло ка ли те тот 
Ма ли Дол во се ло то Трем ник 
кај Не го ти но, кои се од ви ваа 
под ра ко водс тво на Ар хе о
ло шки от му зеј во со ра бо тка 
со Му зеј на град Не го ти но и 
Фи ло зоф ски от фа кул тет од 
Скоп је, а под по кро ви телс тво 
на Ми ни стерс тво то за кул ту ра 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

� Ар хе о ло шки те истра жу ва-
ња беа со за шти тен ка ра ктер 
и се од ви ваа на еден мош не 
огра ни чен про стор, огра ден 
со гра ди нар ски кул ту ри и со 
ви но ва ло за. Со истра жу ва-
ња та се откри е ни вкуп но 60 
по гре бу ва ња што при па ѓа ат 
на два хо ри зон та на по гре-
бу ва ња. Пр ви от хо ри зонт се 
да ти ра во пре од ни от пер и од 
од брон зе но во ра но же лез но 
вре ме, од нос но 12 век – 11 
век пр. н.е., а вто ри от во пер-
и о дот на сред ни от век, од-
нос но во 11 и во 12 век  ве ли 

Ве се ла Че сто е ва, ди ре ктор ка та 
на Ар хе о ло шки от му зеј.

Се ло то Трем ник се на о ѓа во 
сред но то По вар да рие, на јуж
на та стра на на те ри то ри ја та 
на оп шти на Не го ти но и се про
те га од обе те стра ни на ре ка
та Вар дар. Ко га се дви жи те по 
авто па тот „Але ксан дар Ма ке
дон ски“, Трем ник е од дес на та 
стра на вед наш нас про ти ТЕЦ 
„Не го ти но“. Вов ле че но е во 
еден долг и те сен сув дол со 
пра вец на про те га ње истокза
пад, кој се отво ра на кра е ви те 
кон се ве ро за пад и по ши ро ка та 
до ли на на ре ка та Вар дар кон 
исток. Трем ник е рам ни чар ско 
се ло по де ле но во пет ма а ла: 
Чиф лик, Ше сте Ку ќи, Анот, Гор
но Ма а ло и Сре тсе ло.  Ма а ла та 
Чиф лик и Ше сте Ку ќи се мал ку 
по изд во е ни кон за пад во рам
нин ско то про ши ру ва ње, но, се
пак, це ло то се ло Трем ник е од 
зби ен тип. Во ми на то то се де
ле ло на Али лов ско, Шун тев ско 
и на Па шов ско Ма а ло во дол

СВет

Извор: „Волстрит џрнал“
Превод: Ана Цветаноска

т.н. критични точки, каде што сега им 
земаат отпечатоци од прсти на речиси 
сите мигранти, во некои случаи и со 
примена на сила, велат од Министер-
ството за внатрешни работи.

Тоа значи дека помалку имигранти 
одат на север. Всушност, бројот на ба-
рања за азил во Италија се зголеми 
за 50 проценти во март за разлика од 
претходната година, според Агенцијата 
за бегалци на ОН.

ЕУ минатата година започна со помор-
ска операција за да се соберат разузна-
вачки информации за мрежите шверц 
на луѓе што работат на маршрутата 
ЛибијаИталија. Таа беше наречен опе-
рација „Софија“ по бебе родено на еден 
брод на ЕУ, чија мајка беше спасена.

Претставничката за надворешна по-
литика на ЕУ, Федерика Могерини, во 
петокот рече дека во текот на шесте 
месеци од почетокот на мисијата „Со-
фија“, речиси 13.000 луѓе се спасени во 
морето, меѓу кои и 800 деца. Мисија-
та, исто така, доведе до апсење на 68 
осомничени трговци и шверцери, кои 
се предадени на италијанските власти.

- Ќе продолжиме да бидеме фо-
кусирани кон централната ме-
дитеранска маршрута, денес тоа 
е уште поважно со оглед на тоа 
дека летната сезона се наближу-
ва  рече таа.

Во понеделникот, министрите за 
надворешни работи на ЕУ зборуваа 
преку видеоврска со либискиот пре-
миер Фајез Сарај за проширување на 
операцијата и понудија поддршка за 
поставување на ефикасна крајбреж-
на стража и на полициски сили во 
Либија.

Могерини изјави дека министри-
те ќе разговараат и за можноста 
на мисијата „Софија“ да влезе и во 
либиските води, но само ако нова-
та либиска влада ги повикува да го 
сторат тоа.

Новиот бран на мигранти претставу-
ва посебен проблем за Италија. Миг-
рантите што пристигнаа досега оваа 
година доаѓаат главно од Нигерија, 
Гамбија и од Сенегал, што значи дека 
многу мал број од нив ќе добијат 
статус на бегалци.

Голем број од нив, сепак, подне-
суваат барање за азил бидејќи со 
тоа најмалку една година добиваат 
поддршка од владата, додека чекаат 
одговор од долгиот процес за раз-
гледување на барањата за азил во 
Италија. Ако барањата за азил им се 
одбиени, тие добиваат известување 
дека мора да ја напуштат земјата, но 
многумина од нив, сепак, остануваат.

- Тоа го зголемува ризикот од по-
голем број нелегални мигранти 
заглавени во Италија - вели Марио 
Морконе, шеф на Одделот за миг-
рација во Министерството за вна-
трешни работи на Италија. -Сега 
засега излегуваме накрај со сè, но 
со тешкотии  вели тој.

Италијански официјални лица изја-
вија дека тие, исто така, планираат 
да побараат помош од Брисел за 
постигнување договори со трети 
земји за да може полесно со сила 
да ги вратат мигрантите што не ги 
исполнуваат условите за азил. 
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ни от дел, Зај ков ско, Ба дев ско 
и Дол ско Ма а ло во гор ни от дел 
и изд во е но то Чиф лик Ма а ло.
Од Не го ти но, Трем ник е од да
ле че но 10 ки ло ме три, а по крај 
клуч ка та на авто па тот, Трем
ник со Не го ти но и со Де мир 
Ка пи ја е по вр за но со ши рок и 
до бар асфал тен пат, кој е ста
ра та тра са и ко ло воз на лен та 
на па тот за Ге вге ли ја.

Зна чај на та ме сто по лож ба што 
ја има Трем ник, на кр сто па тот 
на по ве ќе важ ни па ти шта во 
ср це то на По вар да ри е то и на 
Ти кве шко, соз да ла ус ло ви во 
не го да има жи вот и на се ле ние 
уште од дам неш ни вре ми ња, 
за што све до чат и мно гу број
ни те ар хе о ло шки про нај до ци 
и ло ка ли те ти во не да леч на
та око ли на, кои да ти ра ат од 8 
век пред на ша та ера па сѐ до 4 
век од на ша та ера. Во са мо то 
се ло Трем ник на ло ка ли шта
та Гра ди ште, Ча ир ски Рид и 
Ор ман ков Дол пак се нај де ни 
мно гу бо га ти ар хе о ло шки про

нај до ци ка ко злат ни мо не ти 
со ли ко ви те на Фи лип Вто ри 
и на Але ксан дар Тре ти Ма ке
дон ски, a ме ѓу про нај де ни те 
пред ме ти се и злат на та ап ли
ка ци ја со ли кот на По сеј дон, 
сит ни коп чи ња од ма ла ви ски 
тип со ѕвез де сти истак ну ва ња, 
сто ти на ал ки, ка ко и ли сте сти 
ви сул ци за ѓер да ни. Вкуп на та 
те жи на на про нај де ни те пред
ме ти е око лу 700 гра ма зла то, 
но мно гу е по важ на нив на та 
спе ци фич на и иск лу чи тел на 
исто ри ска вред ност.

Иско пу ва ња та се од ви ва ат под 
ра ко водс тво на ку сто сот ар хе
о лог Але ксан дра Па па зов ска 
 Са нев. Спо ред ди ре кто рот 
на Му зе јот на Не го ти но, Ри сте 
Мар ков, пр вич ни те по да то ци 
за таа не кро по ла се до би е ни 
од сопс тве ни кот на ни ва та, кој 
при из град ба на шта ла на и
шол на ка ме ни кон струк ции 
и при тоа про на шол две брон
зе ни иг ли, кои ги при ја вил во 
му зе јот.

�  Со ма ла ин тер вен ци ја во 
2008 го ди на, му зе јот истра-
жил че ти ри гро ба-ци сти, од 
кои две би ле вид ли ви на по-
вр ши на та на те ре нот, а дру-
ги те рас ту ре ни. Би ле про нај-
де ни уште две брон зе ни иг ли 
и ед но ки ли бар но топ че, кои 
да ти ра ат од кра јот на брон-
зе но то вре ме (12 век пр. н. 
е.), об јас ну ва Мар ков.

По сто јат прет по ста вки де
ка ло ка ли те тот Гра ди ште во 
Трем ник е ед на од мож ни те 
ло ка ции на не ко гаш ни от ан
тич ки ма ке дон ски град Ан ти
го неа, кој бил ос но ван во 2 век 
пред на ша та ера од ма ке дон
ски от крал Ан ти гон Го нат. 

�  Ма те ри јал ни те оста то ци, 
гроб ни те фор ми, ри ту а лот 

на по гре бу ва ње то кон ста ти-
ра ни во  гро бо ви те од по ста-
ри от хо ри зонт на по гре бу ва-
ње прет ста ву ва ат од лич на 
илу стра ци ја за слу чу ва ња та 
во пер и о дот на пре ми нот од 
пред брон зе но во же лез но 
вре ме, и се од осо бе но зна-
че ње за пре ди сто ри ска та 
ар хе о ло ги ја на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја  ве ли Че сто е ва.

Ре у по тре ба та на по ста ри те 
гро бо ви, ка ко и ко ри сте ње то 
на овој про стор ка ко свет, сѐ до 
сред ни от век го илу стри ра зна
че ње то и по себ но то ме сто, кое 
ло ка ли те тот Ма ли Дол го има 
во ма ке дон ска та на у ка и ар хе о
ло ги ја во оп што, ве лат од НУ Ар
хе о ло шки му зеј на Ма ке до ни ја.

�  Ар хе о ло шки иско пу ва ња со 
за штит ни мер ки се од ви ва ле 
и во те кот на 2009, 2011, 2013 
и 2015 го ди на од стра на на Ар-
хе о ло шки му зеј на Ма ке до ни-
ја, во со ра бо тка со Му зеј на Не-
го ти но, на мош не огра ни чен 
про стор огра ден со гра ди нар-
ски кул ту ри и ви но ва ло за, се 
откри е ни вкуп но 60 гро бо ви. 
Откри е ни се два хо ри зон та на 
по гре бу ва ње: пом ла ди от што 
е прет ста вен со гро бо ви што 
да ти ра ат во сред ни от век, 11-

12 век, и по ста ри от хо ри зонт 
на по гре бу ва ње прет ста вен со 
по гре бу ва ња во ур ни и ка ме-
ни ци сти од ти пот на рам ни 
не кро по ли ор га ни зи ра ни во 
ре до ви, кои да ти ра ат од пре-
од ни от пер и од од брон зе но 
во же лез но вре ме, 12-11 век 
пр. н.е. Овие гро бо ви ја прет-
ста ву ва ат пер и фе ри ја та на 
не кро по ла та, ко ја се ши ри 
кон исток и југ. Во рам ки на 
оваа не кро по ла сре ќа ва ме 
би ри ту ал ност во по гре бу ва-
ње то, при што до ми ни ра ат 
по гре бу ва ња со згр че на ин-
ху ма ци ја  ве ли Мар ков.

Пр ви те пи ша ни до ку мен ти за 
се ло то Трем ник по тек ну ва ат 
од 16 век, ка де што се срет ну ва 
и под име то Мал Трем ник. Во 
од нос на на ста но кот на се гаш
но то се ло Трем ник е ед но од се
ла та во Ти квеш, кое из бег на ло 
уни шту ва ње и пре ме сту ва ње 
во вре ме на тур ско то ропс тво. 
Со до се лу ва ње то и ко ло ни зи
ра ње то на Ју ру ци во 16 век во 
Ти кве шко поч нал бран на ис ла
ми за ци ја, ме ѓу кои би ло и на
се ле ни е то на Трем ник. Во тоа 
вре ме по сто е ло пре да ние де ка 
до то гаш на та сел ска цр ква би ла 
пре тво ре на во џа ми ја.

Во гроб ни ци те би ле про нај
де ни мно гу број ни на о ди ме ѓу 
кои нај за ста пе на е ке ра ми ка
та, ко ја е со ста вен дел од по
греб ни те ри ту а ли, но има ло и 
мно гу број ни лич ни пред ме ти 
при ло же ни ка ко гроб ни при
ло зи од ти пот на жен ски на кит 
или ма шки то а ле тен при бор.

�  Во го ди наш на та кам па ња 
се откри ја 12 по гре бу ва ња, 
од кои пет беа по гре бу ва ња 
во ур ни, а дру ги те во ка ме ни 
ци сти, со мнош тво ке ра ми ка: 
кан тра ро си, ам фо ри, дла бо ки 
чи нии и кујн ска ке ра ми ка  ве
ли Мар ков. �



www.republika.mk 33петок, 22 април 2016 година

ЗДРАВЈЕ

За да се селектираат ризичните бремености, 
многу е важно скенирањето во првото три-
месечје, кое е сума од биохемиско и од ултраз-

вучно скенирање во комбинација со возраста на 
мајката, вели доцент др Марија ХаџиЛега, дирек-
торка на Клиниката за гинекологија и акушерство. 

� Зошто е многу важно скенирањето на бре-
меноста во првото тримесечје од бременоста? 
ХАЏИ-ЛЕГА: Кога зборуваме за скенирање во пр-
вото тримесечје, пред сè, се мисли на скенирање 
кое се врши од 11 до 13 недела и шест дена. Тоа 
скенирање, всушност, претставува сума на био-
хемиско и ултразвучно скенирање во комбина-
ција со возраста на мајката. Во 70тите години 
на минатиот век важело правилото дека постои 
зголемен ризик за хромозомопатии, како што е 
на пример Дауновиот синдром, за жени кои има-
ат над 35 години. Со бројните студии од 90тите 
години докторите успеваат да дојдат до сознание 
дека децата со Даунов синдром имаат зголемена 
акумулација на течност во пределот на вратот. Док-
торот Кипрос Николаидес ја трансформирал оваа 
карактеристика во ултразвучна карактеристика, 
односно во мерење на така нареченото нухално 
задебелување на вратот на бебето. Се покажало 
дека ефикасно може да се користи во селектирање 
на високоризична популација на трудници која би 
родила плод со Даунов синдром. Подоцна, во 2000 
година е дојдено до сознание дека комбинацијата 
на задебелувањето на вратот кај бебето со одредени 
биохемиски маркери, кои всушност циркулираат 
во крвта на мајката, имаат видоизменети вред-
ности во однос на нормалната популација. Овие 
сознанија овозможиле комбинирање на ултразвуч-
ниот наод и на биохемиските маркери, заедно со 
возраста на мајката и со уште еден понов маркер, 
а тоа е присуството, односно отсуството на носна 
коска, кои овозможуваат селектирање, односно 
скенирање на 97 проценти од популацијата која 
би носела плод со Даунов синдром. Но, мора да се 
има предвид дека овде се работи за скенирање, 
само за селектирање на високоризичната група. 
За додефинирање, односно, за да се увиди дали се 
носи плод со Даунов синдром или со некоја друга 

хромозомопатија, потребно е да се направи 
инвазивна дијагностичка процедура, а тоа 

е амниоцентезата, која се прави по 16. 
гестациска недела или нешто порано, 

во првото тримесечје, кога може 
да се направи хорионбиопсија 

со која се одредува кариотипот. 
Со ова скенирање е овозможе-

но да се намали стапката на 
инвазивните дијагностички 
процедури. 

ИНТЕРВЈУ| ДОцЕНТ Д-Р МАРИЈА ХАЏИ-ЛЕГА, ДИРЕКТОРКА НА ГАК

Скенирањето во првото тримесечје е многу важно за да се селектираат ризичните бремености
Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Александар Ивановски

� Дали на ГАК постои лабораторија 
која може да ги открива тие ано-
малии?
ХАЏИ-ЛЕГА: Ова скенирање е успешно 
имплементирано и постојано се надо-
полнува и на ГАК постои ваква лабо-
раторија за биохемиско скенирање за 
хромозомопатија. Порано имаше постар 
апарат, но технологијата оди напред, 
така што беше набавен нов, посовремен 
апарат. Тој беше набавен во рамките на 
големиот тендер за набавка на Владата 
на Република Македонија. Од 2011 годи-
на интензивно се работи на сумирање 
на резултатите на нашата популација. 
Порано трудниците плаќаа за овој тест, 
сега комплетно се ослободени од парти-
ципација, така што сите имаат можност 
бесплатно да направат скенирање во 
првото тримесечје. За точноста на овој 
метод многу е важно ултразвучното 
мерење кое бара одредена обука. Ако не 
се направи правилно, може да се добијат 
лажни позитивни резултати. 

� Што покажуваат истражувањата, 
кои се најчестите аномалии во бре-
меноста?
ХАЏИ-ЛЕГА: Се работи на намалу-
вање и на превенција на аномалиите. 
Во нашите протоколи за антинатална 
грижа се имплементирани новините. 
Три месеци пред забременување и во 
текот на првото тримесечје со фолна-
та киселина значително се намалува 
ризикот од појава на дефекти. Најчес-
тите малформации што ги откриваме 
во текот на бременоста се аномалии на 
централниот нервен систем, расцеп на 
’рбетниот столб. Чести се и вродените 
срцеви мани кои може да ги откриеме 
дури и во првото тримесечје. 

� Дали кај трудниците во Македонија 
има свест дека треба редовно да се 
оди на преглед додека трае бременос-
та? Дали некои од пациентките одби-
ваат да направат некои од прегледите 
што им ги препорачува докторот?
ХАЏИ-ЛЕГА:  Интензивно се работи на 
кампањите за подигнување на свеста, и 
ние како гинеколози работиме во еду-
цирање на женската популација надвор 
од бременоста. Мислам дека постои по-
дигнување на свесноста, иако таа може 
да биде уште повисока. Од мошне голе-
мо значење е редовно контролирање на 
бременоста. Постојат точно утврдени 

постапки, односно скенирања кои тре-
ба да се направат во точно определен 
период кај прворотка или кај трудница 
со втора или со трета бременост. 

� Државата обезбеди бесплатен пре-
глед и лабораториски анализи за сите 
трудници кои имаат здравствено оси-
гурување. Дали се зголеми бројот на 
трудници кои доаѓаат на преглед?
ХАЏИ-ЛЕГА:  Постои зголемен број па-
циентки. Пред да се воведе комплетно-
то ослободување од партиципација, беа 
опфатени само социјално загрозените 
категории. Сега се опфатени сите труд-
ници. Се надеваме дека сите идни мајки 
ќе ја искористат оваа можност и ќе ги 
направат сите неопходни иследувања, 
а сѐ со цел да имаме здрави поколенија. 
Потребно е навремено откривање и ске-
нирање на високоризичните популации 
на трудници. Тоа се трудници кои имаат 
висок ризик од хипертензија во текот 
на бременоста, трудници со развој на 
гестациски дијабет во текот на бреме-
носта, така што со овие прегледи би се 
овозможило навремено откривање и се-
лектирање на овие високоризични гру-
пи за да може да се употребат превен-
тивни мерки. На пример, кај популација 
која има висок ризик на зголемен крвен 
притисок, со многу едноставен метод, 
заедно со еден дополнителен биохе-
миски маркер во првото тримесечје 
може да ја селектираме трудницата 
дали има ризик да развие прееклампија 
во текот на бременоста. Таквиот ризик 
би можеле успешно да го намалиме со 
примена на ниски дози аспирин. Тоа е 
еден пример како со многу едноставна 
мерка може да намалиме стапка на од-
редена високоризична бременост, а кој, 
всушност, може да наметне потреба од 
предвремено породување. 

Колку е важно скенирањето во вто-
риот дел од бременоста?
ХАЏИ-ЛЕГА: Во светот постои тенден-
ција многу работи да се селектираат 
во првото тримесечје. Следното важно 
скенирање е во второто тримесечје, од 
20. до 22. гестациска недела, кога се 
евалуираат сите фетални структури 
– мозокот, екстремитетите, предниот 
абдоминален ѕид, органите во торакал-
ната празнина... сè со цел да се откријат 
евентуални фетални аномалии кои се 
манифестираат подоцна за да може да 

се дадат совети како правилно да се 
одржи бременоста докрај, како и да ја 
селектираме групата со аномалии во 
која би требало повторно да направиме 
инвазивна дијагностичка процедура. 
Новината што успеавме да ја имплемен-
тираме на ниво на перинатолошкото 
здружение на нашата земја е скенирање 
кај асимптоматски пациентки за пред-
времено породување токму во скени-
рањето во второто тримесечје. Тоа се 
состои во мерење на грлото на матката 
со вагинална сонда со која може да ја 
селектираме високоризичната група 
кај која може да очекуваме да дојде до 
предвремено породување. Студиите по-
кажале дека во таа високоризична група 
внесувањето на вагинален прогестерон 
во оваа популација со скратена должина 
на грлото на матката може да доведе до 
намалување на стапката на предвреме-
но породување дури за 45 проценти, 
како и на стапката на перинатални-
от морталитет за околу 45 проценти. 
Можеби оваа новина ќе доведе до на-
малување на стапката на предвремено 
породување во Македонија. 

� Неодамна престојувавте во Хамбург, 
Германија, каде што се наоѓа цента-
рот за пренатална дијагностика. Со 
какви искуства се вративте оттаму?
ХАЏИ-ЛЕГА: Преку програмите за еду-
кација што ги воведе Министерството 
за здравство, престојував во врвната 
клиника „Епендорф“ и тоа во цента-
рот за пренатална дијагностика кој се 
занимава со третирање на високори-
зични бремености, скенирање во прво 
и во  второ тримесечје. Имав можност 
да се запознаам со третманот на мо-
нохориатни близначки бремености. 
Тоа се случаи во кои близначињата 
делат една постелка и кај кои често 
се јавуваат компликации. Имав мож-
ност да видам многу вакви случаи. На 
третманите имаше пациенти од цела 
Европа. Имав исклучителна можност 
да видам многу ретка компликација 
што се јавува само кај еден процент 
од овие близначки бремености, а тоа 
е таканаречениот „трапсиндром“и-
ли синдром во кој постои обратна 
циркулација помеѓу двата близнаци 
и всушност едниот нема вистинско 
срце. Имав можност да видам како се 
третира тоа и размислуваме овој ме-
тод да го воведеме на ГАК. �

Кога зборуваме за скенирање во првото тримесечје, 
пред сѐ се мисли на скенирање кое се врши од 11 
до 13 недела и шест дена. Тоа скенирање, всушност, 
претставува сума на биохемиско, на ултразвучно 
скенирање во комбинација со возраста на мајката,  
вели доцент д-р Хаџи-Лега
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П ласирана била тезата за 
постоење на историски 
континуитет во борбата на 

грчкиот народ за создавање на гр-
чка национална држава. Тој конти-
нуитет во новото време започнувал 
од 1821 година, како почетен ста-
диум, а грчката „Македонска бор-
ба“ се сметала „како втор значаен 
пункт на националниот живот 
по 1821 година“. Во таа насока, 
грчкиот историчар Апостолос Ва-
калопулос, акцентирајќи го овој 
период за „врвен стадиум на еден 
долгогодишен историски развој“, 
на следниот начин ја лоцира „Маке-
донската борба“ во националното 
конституирање на модерната гр-
чка нацијадржава, детектирајќи 
три големи етапи: „Востанието од 
1821 година, борбата за Маке-
донија (крајот на XIX и почеток 
на ХХ век) и Балканските војни 
1912-1913 година. Втората етапа 
ја достигнува кулминацијата во 
1904-1908 година, бидејќи Маке-
донската борба тогаш се система-
тизирала и го достигнала својот 
врв“. Вака поставената теза од стра-
на на грчката научна и политичка 
елита ја насочува грчката публи-
ка да верува дека „македонскиот 
елинизам“, поткрепен од грчката 
држава во форма на андартството, 
активно се борел за ослободување 
од османлиската доминација и при-
појување на „историските грчки 
територии“ кон веќе формираната 
грчка нацијадржава.

Во таа насока, ако грчкото востание 
од 1821 година резултирало со вос-
поставување на мала, но, сепак, не-
зависна држава, тогаш истото може 
да се третира како ослободително 
дело на различните христијански 
заедници на територијата на Гр-
ција против османлиската домина-
ција. Меѓутоа, идеолошкополитич-
ката и националната поставеност 
на грчката „Македонска борба“ и 
самата вооружена активност на 
грчките паравоени формации на 
дел од територијата на османлис-
ка Македонија, не имплицирале 
дека нејзината основна цел била 
ослободување на Македонија, туку 
напротив, борбата била првенстве-
но насочена против автохтоното 

македонско националноослободи-
телно движење пресликано преку 
Македонската револуционерна 
организација (МРО), а потоа и кон 
соперничките пропагандни ин-
ституции на балканските држави 
(Бугарија, Србија и Романија). Ис-
тото се однесува и за Балканските 
војни, кои од страна на тогашните 
балкански држави, меѓу кои и Крал-
ството Грција, биле претставени 
како ослободителни. Но, сепак, 
тие во својата прва фаза не биле 
ништо повеќе од иредентистичка 
и експанзионистичка војна, која 
во втората фаза се претворила во 
меѓусојузничка, со цел што „посо-
одветна“ поделба на територијата 
на Македонија. Од друга страна, 
грчките жртви од периодот на 
грчкото востание за независност, 
како и оние од времето на Балкан-
ските војни, биле глорифицирани 
со победа, т.е. во првиот случај со 
формирање независна држава, до-
дека во вториот со територијално 
проширување на веќе етаблира-
ното грчко кралство. Во случајот 
со грчката „Македонска борба“, 
процесот на глорификација бил 
придружен со виктимизацијата 
на дадените жртви, кои „херојски“ 
се бореле и ги дале своите животи 
како „маченици“ за идеалите на 
грчката нација. Во создавањето на 
ваквата перцепција не се водело 
сметка дали грчките „маченици“ 
загинале во битки со османлиските 
вооружени сили, со чети на МРО, 
или, пак, со вооружените форма-
ции на другите балкански држави 
кои дејствувале на територијата на 
османлиска Македонија.

Најеклатентен пример во оваа на-
сока била смртта на првенецот и 
„најголемиот грчки херој“ од овој 
период, офицерот во грчката ар-
мија, Павлос Мелас. Имено, токму 
загинувањето на Мелас во битка 
со османлиската вооружени сили 
било искористено од страна на 
грчките национални идеолози да 
се создаде перцепција во грчкиот 
свет дека станува збор за еден од 
најголемите борци за „слободата“ 
на Македонија. Мелас загинал на 
13 октомври 1904 година во селото 
Статица, Костурско, под крајно сом-
нителни околности. Патем речено, 
тој бил убиен за време на вооружен 
судир со османлиите, иако тој прис-

тигнал во Македонија не со цел да 
војува против истите или, пак, од 
нив да ја ослободува Македонија. 
Напротив, мелас до одреден сте-
пен ја сметал османлиската власт 
како свој сојузник во борбата про-
тив силите на МРО. Оттука, преку 
виктимизација на неговата смрт, 
грчкиот национализам ја градел 
сликата меѓу разните христијански 
групи во постосманлискиот пери-
од во јужниот и во централниот 
дел од османлиска Македонија кој 
бил приклучен кон грчкото крал-
ство по Балканските војни. Целта 
била да се покаже дека „грчкото 
население“ и грчките паравоени 
вооружени формации се бореле за 
ослободувањето на Македонија од 
османлиска доминација, занемару-
вајќи ги историските факти.

Сличен бил примерот и со Коте 
Христов од селото Руља или во 
историјата попознат уште и како 
Коте од Руља. Во овој случај, него-
вото потекло било искористено да 
се покаже дека дел од македонското 
словенско население (кое според 
грчката доктрина било грчко, но 
во минатото словенизирано) се 
чувствувало како грчко и дека за-
станало под знамето на грчката на-
ција да се бори за ослободување на 
Македонија од османлиска домина-
ција. Меѓутоа, историјата покажува 
нешто сосема друго. Имено, Коте во 
најраниот период на историската 
сцена се појавил како разбојник 
и како ајдутин кој го заштитувал 
месното македонско население во 
делови од костурската, леринската 
и преспанската околија од самово-
лијата на османлиските аги и бе-
гови. Со појавата на Македонската 
револуционерна организација и со 
потребата од формирање на органи-
зационоагитациони чети, костур-
скиот комитет на МРО одлучил Коте 
да стане прв војвода на костурската 
чета во првата половина на 1900 
година. Сепак, ајдутските навики 
и неразбирањето на суштината на 
организационото дело од страна 
на Коте, го донеле истиот во судир 
со костурските раководители. Од-
лучено било тој да биде оддалечен 
од Костурско и да биде испратен 
во Кнежеството Бугарија. Коте се 
согласил, но на пат за Бугарија, во 
Леринско, по наредба на органи-
зацијата бил извршен неуспешен 

обид за негова ликвидација. По овој 
настан, Коте, откако закрепнал од 
повредите се вратил во Костурско 
и ги прекинал сите контакти со кос-
турскиот комитет на МРО. Оттогаш 
започнало непријателството меѓу 
нив, а корист од тоа извлекла грч-
ката пропаганда, која преку костур-
скиот митрополит Каравангелис, 
со помош на финансиите, го пот-
купила Коте да работи за нивните 
цели. Коте дејствувал по наредби 
на грчката пропаганда, најчесто со 
цел да ја парализира дејноста на 
МРО во реонот каде што тој имал 
влијание. Оттука, несфатливо е како 
денес истиот тој Коте претставува 
симбол „за ослободувањето на Ма-
кедонија“ од османлиска власт, кога 
тој со својата активност во корист 
на грчката пропаганда директно се 
борел против организацијата, чија 
главна цел било ослободувањето 
од османлиска доминација и созда-
вањето на автономна Македонија! 

Уште поконтрадикторна била по-
натамошната дејност на Коте. Иако 
тој се борел против вооружените 
структури на МРО, поради што и 
неколкупати бил осуден на смрт 
од страна на костурскиот комитет, 
сепак, во текот на Илинденското 
востание, во неговиот почетен пе-
риод, Коте земал активно учество 
во востаничките акции на страната 
на востанатото население. Меѓутоа, 
присуството на неговите деца во 
Атина бил голем залог за да Кара-
вангелис и другите структури на 
грчката пропаганда „го убедат“ да 
се оддалечи од востанието. Овој 
случај, како и некои други негови 
активности кои биле спротивни од 
интересите на грчката пропаганда, 
ги принудило неговите работода-
вци да се однесуваат со недоверба 
и со крајна претпазливост. На крај, 
ваквата ситуација кулминирала со 
предавство на Каравангелис, кој 
им ја кажал локацијата на Коте на 
османлиските власти. Историјата 
понатаму е позната, тој бил обесен 
на 27 септември 1905 година на 
битолскиот Атпазар. Како и да е, 
грчкиот национализам, занемару-
вајќи ги целосно овие историски 
факти, успеал да создаде слика за 
Коте меѓу грчкото население, по-
себно во северна Грција, како еден 
од „најголемите маченици и херои“ 
за „слободата на Македонија“. 

Глорификацијата  
и виктимизацијата  
на грчките  
национални херои  
преку примерот на  
Павлос Мелас  
и на Коте Христов

историJа

вооружената интервенција на официјална  
атина на територијата на Османлиската 
империја (19041908), (набрзо по 
приклучувањето на дел од Македонија кон 
грчката држава во периодот 19121913 година), 
од страна на грчката историографија добила 
своја митологизирана и идеализирана форма, 
рационално искористена во градењето на 
современата национална идеологија

Пишува |  
д-р Димитар Љоровски Вамваковски
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100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИњА
[  АНТОЛОГИЈА  ]

И го ди на ва на Са е мот на кни га та на ед но ме сто се 
прет ста ви ја нај го ле ми те до маш ни из да ва чи, но и из-
да ва чи од ре ги о нот,  што го пра ви овој са ем еден од 
нај а тра ктив ни те ма ни фе ста ции

Са е мот на кни га та, ка ко ед на 
од најз на чај ни те кул тур ни 
ма ни фе ста ции во зем ја ва, 

обез бе ду ва нај го ле ма кон цен
тра ци ја на де ла од до маш ни и од 
стран ски авто ри, со вре ме ни и кла
сич ни ли те ра тур ни де ла, струч на и 
на уч на ли те ра ту ра и бе ле три сти
ка, учеб ни ци и учи лиш ни при рач
ни ци, ен цик ло пе дии и де ла од об
ла ста на кул ту ра та и на умет но ста.

28. по ред Са ем на кни га та уште 
ед наш е ме сто на ли те ра тур ни чи
та ња и на обра ќа ња на еми нент ни 
авто ри од оваа об ласт, кои од но во 
ја истак наа мо ќта на кни жев ни те 

Ли те ра тур ни чи та ња, про мо ции,  
сред би со авто ри на Са е мот на кни га та

де ла ка ко су штин ски фа ктор за 
кул тур но то тво реш тво на се кој на
род. И го ди на ва на Са е мот на кни
га та на ед но ме сто се прет ста ви ја 
нај го ле ми те до маш ни из да ва чи, 
но и из да ва чи од ре ги о нот,  што го 
пра ви овој са ем еден од нај а тра к
тив ни те ма ни фе ста ции.

По се ти те ли те мо жеа да ви дат и 
да си ку пат со вре ме ни и кла сич ни 
ли те ра тур ни де ла, струч на и на
уч на ли те ра ту ра и бе ле три сти ка, 
учеб ни ци и учи лиш ни при рач ни
ци, ен цик ло пе дии и де ла од об ла
ста на кул ту ра та и на умет но ста.. 
�  (Н.П.)

  

Книга за џунглата
The jungle book

заработка: 103.600.000 $

Жанр: авантура
Режија: Џон Фавроу

актери: Нил Сати,  
Бил Мареј,  

Бен Кингсли

БеРБеРница: Следното 
потСтРиЖување

barbershop:  
The nexT cuT

заработка: 20.200.000 $

Жанр: комедија
Режија: Малком Д. Лир

актери: Ајс Кјуб,  
Реџина Хол, 

 Ентони Андерсон

Шефицата
The boss

заработка: 10.200.000 $

Жанр: комедија
Режија: Бен Фалконе

актери: Мелиса Мекарти, 
Кристијан Бел,  
Питер Динклиџ

Бетмен пРотив СупеРмен: 
зоРа на пРавдата

baTman v superman:  
Dawn of jusTice

заработка: 9.000.000 $

Жанр: акција
Режија: Зак Снајдер
актери: Бен Афлек,  

Еми Адамс,  
Хенри Кавил

зоотРопола
ZooTopia

заработка: 8.200.000 $

Жанр: анимиран филм
Режија: Бајрон Хауард, Рич Мур

актери: Џинифер Гудвин,  
Џејсон Бејтмен,  

Идрис Елба

топ 5 наЈГледани Филма  
          во САД викендов

„Астрономот“ е дело 
на холандскиот сликар 
Јоханес Вермер, кое е 
завршено во 1668 го-
дина. Сликата е масло 
на платно и денес се 
наоѓа во музејот „Лувр“ 
во Париз.

Портретите на науч-
ници биле омилена 
тема во холандското 
сликарство во 17 век, 
а опусот на Вермер ос-
вен астроном, вклучу-
ва и географ. �

„астрономот“ на 
Јоханес вермер

култура

1
Жената што

плаче
Зое 

Валдез

2
виртуелна
девојка
А.Р.Тори

3
Без збогување

Линвуд 
Баркли

4
Сите соништа  
на светот
Тереза
Ревај

 5
американски

дервиш
Ајад

Актар

КниЖаРницата „матица 
еКСКлузив“ пРепоРачува:

РАѓАњЕ НА ЗБОРОТ 

Глужд на глужд.

Камен врз камен. 

Камена шума изѕемнина. 

Глужд на глужд. 

Камен врз камен, од камен и  

ние обата. 

Чади ноќта. 

Зборот се двои од темнината. 

Модар јаглен му гори во 

утробата. 

О ти што постоиш  

зашто не постоиш, 

небото го лулаш,  

земјата ја вртиш. 

О ти што постоиш зашто не 

постоиш, 

земјата јачи под  

камени плочници. 

Иде замелушен од своите смрти 

Зборот што ги крши сите 

слепоочници. 

Глужд на глужд. 

Камен на камен. 

Својот гроб со прокуда го копам. 

Отвори ме проклетио,  

ти тврдино камен, 

да изгорам во јагленот на зборот, 

да се стопам. 

 

ацо Шопов (19231982)

НО ВО ИЗ ДА НИЕ НА НАЈЗ НА чАЈ НА ТА  
КУЛ ТУР НА МА НИ фЕ СТА цИ ЈА ВО ЗЕМ ЈА ВА
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Мудра беше одлуката на татко ми 
да не гледам телевизија

Сите ние, и јас и моите браќа, сме големи читатели и до денес го 
задржавме дружењето со книгите што ни го всади нашиот татко. Се 
надевам дека татко ми би бил многу горд на мене, но за жал, тој почина 
пред јас да почнам да пишувам и да ги објавувам моите книги. Денес на 
мојата ќерка ѝ дозволувам да гледа телевизија или да биде на компјутер, 
но тоа е дозирано и со точно определено време. Последниот час пред 
спиење таа чита книга, вели Мартинес во интервју за „Република“

Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Александар Ивановски

� Како им успеа на издавач-
киот центар „Антолог“ и на 
жарко Кујунџиски да ве дове-
дат во Македонија и тоа токму 
за Саемот на книгата? Што ви 
кажа за да ве убеди да дојдете 
во Скопје?
МАРТИНЕС: Главната причи-
на што сум во Скопје е тоа што 
„Антолог“ ја објави мојата чет-
врта книга „Бавната смрт на 
Лусијана Б.“. Многу ми е драго 
што издавачките куќи, освен 
криминалистичките романи по 
кои сум познат, ги објавуваат 
и романите што имаат друга 
тематика. Такви се првите два 
романа, кои не се во овој жанр, 
туку се математичка фикција. 
Јас не сум само писател што 
пишува криминалистички 
романи. Тука дојдов како под-
дршка на промоцијата на овој, 
последниот роман.

� Ве изненади ли Вашата попу-
ларност во Македонија?
МАРТИНЕС: Да, многу сум изне-
наден. Изненаден сум што сум 
познат на Балканот. Претходно 
бев во Нови Сад каде што добив 
и награда. Во Србија се објавени 
пет мои романи, два во Унга-
рија... Прекрасно е да се види 
дека и покрај тоа што земјата 
од каде што потекнувам нема 
ништо заедничко со овие земји 
и културата ни е различна, луѓе-
то ги читаат моите романи. 

� Во Вашата биографија пи-
шува дека Вашиот татко од-
бивал да купи телевизор за 
да може вие да поминувате 
повеќе време со книгите и да 
читате. Дали тој денес е заслу-
жен за тоа што сте писател и 
дали сте му благодарен за таа 
одлука?
МАРТИНЕС: Кога бев дете, таа 
одлука на татко ми ми предиз-
викуваше тешкотии. На пример, 
на училиште сите разговараа за 
тоа што гледале на телевизија, 
раскажуваа за некои шеги, а 
јас не знаев за што зборуваат. 

ГИЛЈЕРМО МАРТИНЕС, АРГЕНТИНСКИ ПИСАТЕЛ, АВТОР НА „ОКСфОРДСКИ УБИСТВА“ ПО КОЈ БЕШЕ СНИМЕН И ХОЛИВУДСКИОТ БЛОКБАСТЕР

Гилјермо Мартинес, најпреведувани-
от аргентински писател на 21. век 
и еден од најчитаните аргентински 

писатели беше во Скопје, на штотуку за-
вршениот Саем на книгата. Тој беше спе-
цијален гостин на „Антолог“, издавачката 
куќа која го објави романот „Бавната смрт 
на Лусијана Б.“. Мартинес во моментов 
е најпознат како автор на „Оксфордски 
убиства“, роман што беше вистинска сен-
зација во Аргентина, Шпанија, Велика 
Британија, и во САД и според кој беше сни-
мен истоимениот холивудски хит со Џон 
Харт и со Илајџа Вуд го главните улоги.

„Антолог“ досега има објавено четири 
од книгите на овој писател со исклучи-
телен прием од страна на читателите и 
тоа „Жената на маестрото“, „За Родерер“ 
„Оксфордски убиства“ и „Бавната смрт 
на Лусијана Б.“

Мартинес е роден во 1962 година во Баија 
Бланка, град во покраината Буенос Аирес. 
Почнал да пишува под влијание на татко 
му Хулио Мартинес, агроном, фармер, 
шахист и страстен читател. Дипломирал 

математика во родниот град, а доктори-
рал математичка логика во Буенос Аирес, 
по што заминал на постдокторски студии 
во Оксфорд, Британија. Со помош на сти-
пендии и на грантови извесен период 
престојувал на писателски резиденции 
во Канада, во Соединетите Американски 
Држави, во Италија. Бил гостин професор 
на многу факултети во Европа, САД и во 
државите од Латинска Америка. Живее 
во Буенос Аирес со сопругата и со ќер-
ката. Игра шах и тенис. Автор е на десет 
книги, од кои половината се романи. Не-
говата окупираност со математиката и со 
логиката се одразува во објавените кни-
ги есеи „Борхес и математиката“ (2003), 
„Формула за бесмртност“ (2005), „Годел 
за секого“ (2009). Автор е и на збирки-
те раскази „Големиот пекол“ (1989) и 
„Одбивна среќа“ (2013), за која ја добил 
наградата „Габриел Гарсија Маркес“ во 
2014 година, едно од многуте високи 
книжевни признанија во неговата био-
графија. Неговите дела се инспирирани 
од: Борхес, Хенри Џејмс, Кафка, Томас 
Ман, Гомбрович, Казанова, Дарел, Толстој. 
Преведен е на 40 јазици.

За викендите одевме кај баба 
ми и таа имаше ТВприемник. 
Одвременавреме можев да гле-
дам нешто на телевизија. Сепак, 
мислам дека таа одлука на татко 
ми беше мудра. Сите ние, и јас и 
моите браќа, сме големи чита-
тели и до денес го задржуваме 
дружењето со книгите што ни го 
всади нашиот татко. Се надевам 
дека татко ми би бил многу горд 
на мене, но за жал, тој почина 
пред јас да почнам да пишувам 
и да ги објавувам моите книги. 
Денес на мојата ќерка ѝ дозво-
лувам да гледа телевизија или 
да биде на компјутер, но тоа е 
дозирано и со точно определено 
време. Последниот еден час пред 
спиење таа чита книга.

� Вашата окупираност со ло-
гиката и со математиката се 
одразува во вашите дела. Што 
има толку фасцинантно во 
овие науки? Дали тие даваат 
одговори на некои животни 
прашања?
МАРТИНЕС:Не верувам дека ма-
тематиката ќе даде одговор на 
некое големо животно прашање 
како што се прашањата за рели-
гијата, за економијата, за поли-
тиката, но оваа наука дава овие 
прашања да се разгледуваат на 
поинаков начин и дава поинаков 
поглед на животот. 

� Според вашиот роман „Окс-
фордски убиства“ беше снимен 
и филм кој беше хит и каде што 
во главните улоги беа Џон Харт 
и Илајџа Вуд. Дали го гледавте 
филмот? Дали ви се допадна? 
МАРТИНЕС: О, да, многу ми се 
допадна. Бев на премиерата. Не 
соработував на сценариото, ме 
прашаа за некои работи и дадов 
дветри сугестии. Има поинаков 
дух за разлика од книгата, но, се-
пак, конечниот производ е многу 
добар. Џон Харт е одличен актер 
и многу ми е драго што тој е дел 
од филмот. 

� Иако имавте кратка посета во 
Скопје, побаравте да го разгле-
дате градот. Што ви се допадна 
најмногу? 
МАРТИНЕС:: Бев во еден пре-
красен ресторан каде што има-
ше жива музика, првпат пат во 
животот слушав староградска 

музика. Можев да ги набљуду-
вам луѓето, уживав во нивната 
среќа. Бев со некои актери, ед-
ноставно многу убаво.

� Дали познавате некој ма-
кедонски писател или умет-
ник? Дали сте запознаени со 
нивната работа? 
МАРТИНЕС:За жал, не. За-
познав една дизајнерка, која 

воедно е и сликарка. За ма-
кедонската култура знаев од 
претходно, она што сум го чи-
тал. Многу ми се допадна Сае-
мот на книга. Мал е, но има само 
книги. На многу други саеми на 
книги има и други дополнител-
ни работи, освен книги. Луѓето 
доаѓаат, купуваат книги и има 
многу млади кои купуваат кни-
ги. А тоа е најважно. � 
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н а сце на та на Ма ке дон ска та 
опе ра и ба лет се под го тву
ва но ва пре ми е ра. Ста ну ва 

збор за „Цр ве на та со ба“ од Франц 
Шу берт. Ко ре о гра фи ја та е на Игор 
Ки ров, аси стент е Мој ца Мај цен, ли
бре то на Са шо Ди мо ски, сце но гра
фи ја Ма ри ја Ве те ро ска, а ко сти ми те 
на Але ксан дар Нош пал. На ста пу ва
ат: Але ксан дра Ми јал ко ва, Ва сил 
Чи чи ја шви ли, Ми ми Поп Але ксо ва 
Ата на сов ска, Ма ри ја Ки чев ска Шо
ка ров ска и Бо бан Ко ва чев ски, ка ко 
и Ива на Ко цев ска, Са ша Евти мо ва, 
Бил ја на Бас ма џи е ва, Дој чин До чев, 
Игор Ве ла но ски, Јан Ки си лев, Ми
рос лав Ми тра ши но виќ, Агим Ба
фтии, Ан ге ла Ве лев ска, Или ја на 
Да ни лов, Ди ља на Ја не ва. 

Ли бре то то за со вре ме ни от ба лет „Цр ве
на та со ба“, спо ред Шу бер то ви от „Гу дач
ки квар тет бр. 14“, има сво ја пред ло шка 
нас ло ве на „Смрт та и де вој ка та“. „Цр ве
на та со ба“, од ед на стра на, ста ну ва сцен
ски екс пе ри мент за веч на та по тра га по 
единс тво, за по тре ба та од при пад ност, 
за сво и на та, за коп не жот по љу бов и, од 
дру га стра на  за са мо ти ја та ка ко единс
твен об лик на ап со лут но при па ѓа ње и 
се то тоа пре ку го во рот на те ло то, кое е во 
кри за. Раз го ва рав ме со ко ре о гра фот Игор 
Ки ров ски за нај но ва та пре ми е ра во МОБ. 

 Нај но ва та пре ми е ра во МОБ е „цр-
ве на та со ба“. Што ќе има мож ност да 
ви ди пуб ли ка та на 27 април?
КИРОВ: Пуб ли ка та ќе мо же да ужи ва во 
ед но но во ви ду ва ње, на еден мој нов кон
цепт, ка ко ко ре о граф, на ед на нов бо ја 
на Игор Ки ров, ра бо те на по му зи ка на 
Франц Шу берт, гу дач ки квар тет бр.14, или 

по поз на та ка ко „Смрт та на де вој ка та“. 
Ли бре то то е ба зи ра но на „Смрт та и де
вој ка та“, но кај нас мал ку е из ме не та и 
има ме дватри до пол ни тел ни ли ко ви, 
кои ја пра ват при каз на та уште по ин те
рес на и по ми стич на. Автор на ли бре то
то е Са шо Ди мов ски, ко сти ми те се на 
Але ксан дар Нош пал, а сце но гра фи ја та 
е на Ма ри ја Ве те ров ска и се то тоа е 
ос мис ле но, кре и ра но од мо ја стра на 
бла го да ре ние на пр вен ци те, со ли сти те 
и ан самб лот на МОБ. ќе се по тру дам 
да ѝ по ну дам на пуб ли ка та ед но но во 
до жи ву ва ње, еден нов лик на тоа ка ко 
јас ја за мис лу вам цр ве на та со ба.

 Зо што цр ве на со ба?
КИРОВ: Мно гу лу ѓе ме пра шу ва ат 
зо што цр ве на со ба. За тоа што цр ве
на та ка ко бо ја асо ци ра на „Смрт та и 
де вој ка та“. Цр ве на та ка ко бо ја има 
два ли ка: бо ја на љу бо вта и бо ја на 
смрт та, на кр вта. Во ли бре то то кр вта 
е на пра ве на ка ко асо ци ја ци ја за смрт
та, но ние на сце на та не ма да има ме 
крв. А во Шу бер то во то де ло, цр ве на 
со ба ме асо ци ра на пе ко лот. Ко га по
мис лу ва ме на пе кол пред очи те ни е 
цр ве на бо ја. Ни кој не го за мис лу ва 
пе ко лот во бе ла бо ја. Та ка што се по
тру див ме на еден прис по со бен на чин 

да го на пра ви ме тоа и се то да е 
ис пол не то со мно гу че ко ри, мно гу 
емо ции, со мно гу енер ги ја, а, нај ве
ро јат но, ќе би де и му зи ка та от сви
ре на во жи во од гу дач ки квар тет. 
ќе има ме гу дач ки ин стру мен ти 
од МОБ на сце на, кои автен тич но 
ќе ја до ло ват це ла та ат мо сфе ра, 
од нос но да би де от сви ре но, ка ко 
што е на пи ша но од Шу берт.

 Зо што ток му ова де ло го од бра-
вте да на пра ви те ко ре о гра фи ја? 
Што ве инс пи ри ра ше да се за фа-
ти те со овој про ект?
КИРОВ: Јас имам не кол ку де ла што 
ми се оми ле ни. Во нив му зи ка та е 
тол ку моќ на, но сеч ка и, мо рам да 
приз нам, обо жу вам гу дач ки ин
стру мен ти и си те де ла што има ат 
та ква моќ ми се пре диз вик. Та кви 
се „Ре кви ем“ на Мо царт, „Кар мен“, 
„Ро мео и Ју ли ја“... си те ко ре о гра фи 
на еден на чин меч та е ме да на пра
ви ме ко ре о гра фи ја на не кое та кво 
моќ но де ло. За раз ли ка од мо и те 
прет ход ни ко ре о гра фии, овој пат 
„Цр ве на та со ба“ е за ед но ска ли ло 
по го ре и ба ра од пуб ли ка та по ве
ќе на пор за да ја сле ди, му зи ка та 
на Шу берт е ре мекде ло и тоа го 
зна ат си те што сле дат кла сич на 
му зи ка. Не е мно гу дол го, трае 50 
ми ну ти, но е мно гу комп лекс но 
за да се до ло ви и тие што ќе ја 
из ве дат тре ба да ја из ве дат ка ко 
што тре ба.

 Сте ра бо те ле прет ста ви на мно-
гу свет ски сце ни. Ка ко умет ник 
ја чув ству ва те енер ги ја та од 
пуб ли ка та. Сме та те ли де ка во 
Ма ке до ни ја има пуб ли ка или 
по сте пе но се соз да ва пуб ли ка 
што мо же да сле ди прет ста ви 

од овој тип, ка ко што ги на ре ко вте 
„еден сте пен по го ре“?
КИРОВ: Да, мис лам де ка има ме пуб ли ка 
за ва кви прет ста ви. Мо рам да наг ла сам 
де ка оваа прет ста ва, мо же би, не ма да 
би де при ме на ка ко „14 ча са“, би деј ќи 
ста ну ва збор за со се ма раз ли чен кон
цепт и за дру га ви зи ја, но, во се кој слу
чај, има ме пуб ли ка. Се стре ми ме кон 
тоа, но мал ку сум скеп ти чен ко га ста ну
ва збор за из бор ме ѓу кон церт на не ко ја 
срп ска пе јач ка на тур бо фолкму зи ка и 
опе ра. Лу ѓе то нај че сто прет по чи та ат 
да би дат на поз нат те рен и по ве ќе то 
се ре ша ва ат за сѐ дру го, освен за опе
ра. „14 ча са“ во таа смис ла бе ше поз нат 
те рен, би деј ќи си те ја зна ат му зи ка та 
на Ки рил Џај ков ски, зна ат кој е тој, а 
за Шу берт не мо же да се оче ку ва си те 
да зна ат. Не са кам со ова да ја пот це
нам пуб ли ка та, са мо са кам да ја по ка
жам раз ли ка та. Јас лич но ужи вам во 
со вре ме ни опе ри и за да гле да те та ква 
прет ста ва не тре ба мно гу да зна е те за 
опе ра та. Но, не се кој ужи ва и мо же да ја 
сфа ти оваа опе ра. Со се ма го раз би рам 
тоа чув ство, би деј ќи сме там де ка ако 
тре ба да се диш два ча са во пуб ли ка, а 
не маш уво за тоа, ќе по лу диш. Ако ја 
до бив ме пуб ли ка та со „14 ча са“, со оваа 
прет ста ва тре ба да про дол жи ме да ја 
еду ци ра ме на еден друг на чин.

 На „Охрид ско ле то“ ве гле дав ме со 
прет ста ва та „5 до 12“. По тоа бе вте во 
Сплит, Ја по ни ја, Гер ма ни ја... Ка де сѐ 
на ста пи вте?
КИРОВ: Бев во Сло ве ни ја, То кио, Гер
ма ни ја, па пак во Сплит, Бел град, се га 
сум ту ка, па пак за ми ну вам во Сплит 
и пак во Гер ма ни ја... Во Сплит ќе ја по
ста ву вам „Охрид ска ле ген да“, ко ја ќе 
би де из не на ду ва ње би деј ќи са кам да 
по ста вам ед но но во ви ду ва ње. Исти от 
тим што ра бо ти се га ов де со ме не ќе 
би де пре не сен во Хр ват ска. Тоа е це
лос но ма ке дон ска автор ска еки па во 
ХНК Сплит. Исто та ка, ќе ра бо там и на 
од бе ле жу ва ње то на 50 го ди ни на Фа
кул те тот за му зич ка умет ност. Ја под го
тву вам ко ре о гра фи ја та, а ќе ра бо ти ме 
за ед но со „Ла фу ра дел бау“ (La fura dels 
baus), што е уште по го лем пре диз вик.

 Да ли и го ди на ва ќе би де те на 
„Охрид ско ле то“ со не ко ја од овие 
прет ста ви, кои ги нај а ви вте?
КИРОВ: Пла ни ра ме, исто ка ко ми на та
та го ди на, да би де ме дел од оваа на ша 
нај го ле ма и нај ста ра кул тур на ма ни
фе ста ци ја. И, спо ред тоа ка ко те чат 
под го то вки те, се на де вам де ка ќе го
сту ва ме со „Охрид ска ле ген да“. За се га 
сѐ уште те чат пре го во ри те и не мо жам 
да по твр дам со си гур ност. 

игор Ки ров:  
На пуб ли ка та  
и ну дам но во  

до жи ву ва ње на  
„Цр ве на та со ба“

НО ВА ПРЕ МИ Е РА НА СЦЕ НА ТА НА МА КЕ ДОН СКА ТА ОПЕ РА И БА ЛЕТ

Разговараше | Не ве на По пов ска
Фото | Александар Ивановски

лу ѓе то нај че сто 
прет по чи та ат да 
би дат на поз нат 
те рен и се ре ша ва ат 
за сѐ дру го, освен 
за опе ра, но ако ја 
до бив ме пуб ли ка та 
со „14 ча са“, со оваа 
прет ста ва тре ба да 
про дол жи ме да ја 
еду ци ра ме на еден 
друг на чин, ве ли 
ки ров

КултураинтерВjу
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ЕВРОВИЗИСКА ТУРНЕЈА

Европа вљубена во Опи

Без многу врева околу изборот и око-
лу претставникот од македонската 
публика, Македонскиот национален 

сервис заедно со Калиопи ја започна про-
мотивната евровизиска турнеја. Европа 
ја пречека со раширени раце.

Балкан
Патот низ Европа за 50 дена за-
почна со гостување во Србија, 
каде што во тридневниот прес-
тој Калиопи оствари и голем 
број интервјуа и гостувања за 
српските радио и телевизиски 
медиуми. 

Регионалната промотивна тур-
неја продолжи со посета на Бос-
на и Херцеговина, на Словенија 
и на Хрватска, по што следниот 
викенд Калиопи веќе замина 
во Русија.

Москва
На покана на организаторот на 
еден од најголемите промотивни 
евровизиски настани, Калиопи 
првпат во живо ја изведе „Дона“ 
во руската престолнина. Наја-
вена на сцената како попдива 
од прекрасната Македонија, Ка-
лиопи пееше пред околу илјада 
гости во салата „Известија“, каде 
што настапија и претставниците 
на Ерменија, Азербејџан, Белору-
сија, Израел, Малта, Молдавија, 
Шпанија, Швајцарија, Кипар и на 
домаќинот, Русија. 

� Пресреќна сум што сум во Ру-
сија, земја со прекрасен народ 
и богата историја, а за мојата 
прекрасна земја Македонија 
ќе се потрудам на „Евровизија“ 
да донесам песна и настап кои 
ќе се паметат многу долго. 
Евровизиските обожаватели 
ме вратија на „Евровизија“ и 
со голема среќа ја прифатив 
поканата од Македонската те-
левизија  изјави Калиопи на 
пресконференцијата.

Секојдневјето и политичките случувања низ годините, сѐ повеќе 
ја ставија во сенка некогаш толку зборувана „Евровизија“. 
Фестивалот за избор на најдобра песна од европските држави, 
сепак, во европски рамки не ја загуби публиката. Напротив, 
од година во година станува сѐ помасивен. Доказ за тоа е 
што Италија, поим за квалитетна музика, веќе неколку години 
повторно е дел од фестивалот. Дури и далечната Австралија 
вторпат праќа свој претставник на стариот континент

Пишува | Maрина Костовска

Тирана
Промотивната турнеја ќе биде заокружена со посета на Албанија, 
каде што Калиопи веќе во среда ќе гостува во националната 
телевизија и радио, а потоа ќе оствари средба и со претставници 
од други печатени и електронски медиуми од Тирана. 

Од евровизискиот тим велат 
дека паралелно со турнејата 
се работи и на сценскиот на-
стап, на подготовка на про-
мотивниот материјал, како 
и на целосниот распоред  за 
престојот на македонската 
евровизиска делегација во 

Стокхолм. Изборот на песна 
за Евровизија ќе се одржи на 
10, 12 и на 14 мај во арената 
„Глоуб“ во Стокхолм, а нашата 
претставничка Калиопи ќе 
настапи во второто евровиз-
иско полуфинале на 12 мај со 
песната „Дона“. �
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сцена

Aмстердам
Во Холандија Калиопи беше пречекана со вооду-
шевување и со огромен интерес. На средбата со 
новинарите, на барање на присутните, таа зад 
клавирот ја пееше „Дона“, а за три часа даде повеќе 
од триесет и пет интервјуа, уривајќи го сопстве-
ниот евровизиски рекорд. 

Позитивната реакција продолжи и за време на на-
стапот во арената „Мелквек“, каде што за Калиопи, 
како најголема евровизиска ѕвезда на вечерта, 
беше резервирано местото пред самиот крај на 
концертот. Публиката беше еуфорична кога Ка-
лиопи се појави на сцената и уште еднаш покажа 
дека „Дона“ звучи интензивно и многу моќно во 
својата верзија во живо. 

Лондон
На деветтото издание на лон
донската евровизиска за ба ва 
која се одржа во „Кафе д Пари“, 
Калиопи беше специ јал на гос-
тинка на евровизискиот клуб 
на обожаватели од Велика 
Британија. 

� Калиопи е обожавана од 
евровизиските обожаватели 
во Велика Британија, таа е 
вистинска ѕвезда и затоа ние 
го спонзориравме нејзиното 
патување и нејзиниот престој 
во Лондон за оваа специјална 
и единствена пригода – изја-
ви претседателот на клубот, 
Аласдаир Рендал.

Калиопи го отвори и го затво-
ри шоуто во неделата вечер, 

каде што евровизиски ѕвезди од 
осумнаесет земји ги промовираа 
своите песни. Калиопи потсети 
и на големиот евровизиски хит 
„Црно и бело“, а нејзиниот на-
стап беше емитуван во живо на 
„Лондон лајв ТВ“.

Софија
Веднаш по Амстердам, Калиопи ја продолжи 
својата промотивна турнеја во Софиjа, Бу-
гарија, каде што на покана на национал-
ната телевизија БНТ, нашата евровизиска 
претставничка гостуваше во утринската 
програма „Денот започнува“. Гостувањето 
во Бугарија беше заокружено со интервју 
за регионалната музичка телевизија Бал-
каника, каде што може да се погледне и 
видеозаписот за „Дона“.



Во модерниот свет во кој бледнеат границите и разликите меѓу 
државите и културите, Куба се издвојува со своја автентичност

ВОЛШЕБНО И ЕДИНСТВЕНО ИСКУСТВО

Куба е спој на егзотиката  
и на историјата
Пишува | Маја Костовска
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Иако животот на Куба не е 
лесен и безгрижен, овој 
најголем карипски остров 

е една од најпосакуваните ту-
ристички дестинации на светот. 
„Ова е нешто најубаво што чо-
вечкото око може да го види“, 
заклучил Христофор Колумбо 
кон крајот на петнаесетти век  
и јасно го одредил мотивот на 
туристичките патувања на овој 
остров, кои ќе почнат 450 годи-
ни по него. 

Куба е најголемата островска 
земја во групата на Малите Ан-
тили во Карипско Море. Таа од 
сите страни е опколена со вода 
 Атлантски Океан на исток, 
Мексикански Залив на север и 
Карписко Море на југ.

Со повеќе од 200 заливи и 280 
тропски и рајски бели плажи, оп-

кружени со волшебни нијанси од 
зелени и од сини бои, Куба прет-
ставува вистински предизвик за 
секој посетител. Шпанците зад 
себе оставиле големо влијание 
што се однесува на архитекту-
рата, а уште поголем шарм на 
кубанските градови им даваат 
куќите од камен, поплочените 
улици и извонредно љубезните 
домаќини. Речиси од секој агол 
на островот допираат звуците 
на салсата и мирисот на пурите.

Во Куба значајна стопанска гран-
ка е туризмот. Пријатната клима 
и долгите песочни плажи секоја 
година привлекуваат сѐ поголем 
број туристи.

Јазик: Шпански; иако домаќини-
те во куќите и вработените во 
хотелите знаат по малку англис-

ки, шпанскиот е ултракорисен 
ако патувате во своја режија.

Валута: Имаат две: Еден конвер-
табилен пезо чини колку и еден 
американски долар и секогаш се 
држи до него.

Еден национален пезо е 1,24 
конвертабилен пезо. 

За Европејците е најдобро да но-
сат евра, кои лесно се размену-
ваат, за разлика од американски 
долари за кои земаат 10 процен-
ти провизија при размената.

Виза: Иако речиси за цел свет 
треба виза, за Македонија не 

е потребна, само треба да се 
чуваат 25 пезоа за аеродром-
ска такса на излез од земјата 
и тоа во книжни пари. Памет-
но е да се носи и здравствено 
осигурување.

Што да се носи: Лекови (за на-
стинка, за стомак, за убоди и по 
некој антибиотик),  хигиенски 
работи, кремови за сончање со 
заштитен фактор повисок од 20, 
антибактериски гел за миење 
раце, прва помош за рани, чо-
колатца и слични работи што 
може да ви траат за по пат зашто 
нема ужини за купување, гуми за 
џвакање, чадор, адаптер за аме-
рикански/европски штекери, 
испечатени карти и резервации.

Патување низ земјата: Имаат 
државни автобуски компании, 
кои овозможуваат превоз за 
туристи за прифатливи цени 
со нови кинески автобуси, кои 
се одлично  опремени и имаат 
климатизација. Една од нив на 
која има објавено распоред на 
интернет е „Виазул“.

Патување низ градовите: Сè 
што има тркала е такси  има 
државни таксија, кои се нови ав-
томобили, има локално такси од 
старите шевролети, кои ги заста-
нуваат на улица и собираат по 
неколку непознати по пат, има 
кокотакси, кои се  мотоцикли со 
две седишта и со стреа во форма 
на кора од кокос, бицитакси ис-
тата варијанта како кокотакси 
само со велосипед. Државното 
такси, кое е и најскапото, е око-
лу 0,5 пезо по километар за низ 
град. Исто така, имаат градски 
превоз со кинески автобуси со 
спуштен под и двокатни со отво-
рен покрив за туристи. Немаат 
пешачки премини. Никаде.

Сместување: Во приватни куќи 
и државни хотели. Покрај др-
жавните хотели, владата им 
овозможува на луѓето што 
сакаат и имаат куќа во своја 
сопственост, да издаваат соби. 
За тоа плаќаат по 100 пезоа ме-
сечно, а мора да исполнуваат и 
стандарди за издавање како: 
бања во секоја соба, клима (од 
тие вградените во ѕид), чиста 
постелнина, крпи, фрижидер 
(мини бар) и не многу често и 
сеф. Цените се движат од 20 до 
35 пезоа од вечер по соба. 

Храна: Речиси секој оброк из-
обилува со овошје, ориз, ориз 
со црн грав (одлично и многу 
често национално јадење), црн 
грав како чорба, салати (зелка, 
краставици, марула, авокадо), 
риба, пилешко (секогаш натко-
пан), морски плодови и поретко 
свинско или телешко. Немаат 
пакувани сокови, па за обичен 
сок секогаш ќе добиете свежо 
цедена комбинација од ананас, 
портокал и од гуава. 

Стандард: Платата им е околу 
10 песоа за работници во пе-
карница и за ѕидари, околу 25 
за лекари и професори. Здрав-

ството и образованието им се 
целосно бесплатни и одлични 
по квалитет.

Здравство: Имаат едни од најдо-
брите лекари на светот, имаат 
многу мала стапка на смртност 
на бебиња и многу луѓе одат за 
да се лекуваат таму (речиси) 
бесплатно. 

Спорт: Иако омилен спорт им е 
бејзбол, други национални спор-
тови им се бокс, одбојка (во сала 
и на плажа) и кошарка.

Сопствеништво: Со оглед на тоа 
дека имаат мали плати и што 
до неодамна беше забрането 
да се купуваат куќи, можат да 
се здобијат со имот само ако ја 
откупат куќата од државата на 
рати, со години (со некој вид 
бескаматен лизинг), може да 
наследат имот од родителите 
или може да разменат куќа за 
друга ако веќе ја имаат здобие-
но на некој од овие два начина.

Температурата преку цела 
година е 2025 Целзиусови 
степени... имаат две годишни 
времиња: суво и влажно. Пре-
ку лето е влажен период, каде 
што врне попладне/навечер, 
а следниот ден нема ни трага 
од дождот и е ужасно запурно 
со температура до 30 степе-
ни. Во зима (декемврифевру-
ари) е со пониска температура 
(1520 степени), но не врне и 
е пријатно. Овој е период, кога 
е најскапо и кога Европејците, 
Канаѓаните и по некој Амери-
канец одат таму на одмор за 
Божик.  �
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Панталони-здолниште
Панталониздолништата остануваат во 
тренд, тие едноставно се задолжително 
парче облека за пролет. Може да се носат 
со сите стилови и со сите комбинации, ја 
освежуваат комбинацијата и ја прават многу 
модерна. Тие се одличен избор за на работа 
бидејќи можат да се носат на различни на-
чини. Должината им е малку над глуждот, 
така што со нив слободно може да облечете 
нови шик чевли.
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Оваа пролет тесните модели на фармерките 
ги менуваме за модели кои се пошироки и 
кои имаат поженствена силуета

атрактивноТРЕНД

Кои фармерки 
се во тренд 
оваа пролет?

Дури и да имате совршен пар фармерки, бидете сигурни 
дека оваа пролет вашата колекција треба да ја освежите 
со нови модели.

Оваа пролет тесните модели на фармерките ги менуваме за 
модели кои се пошироки и кои имаат поженствена силуета.

Во духот на новата сезона, во мода се враќаат белите фармерки, 
винтиџ силуети и моделите со висока половина, додека тесните 
и „машки“ фармерки постепено заминуваат во заборав.

Тесни фармерки со 
должина до глужд
Овие модели се со висока 
половина, а должината им 
е до глуждот.

Фармерки со висока половина
Хит за оваа сезона се фармерките што горе се 
тесни, а долу се шират ѕвонесто. Овој модел 
има висока половина и благо исправени де-
лови, а освен што е трендовски, тој е и многу 
пријатен. Овие фармерки со должина до 
глужд претставуваат совршено парче облека 
за пролет. Можат да се носат со чизми, со ба-
летанки или со сандали. Тие изгледаат одлич-
но во сина, во црна и во бела боја.

Фармерки со 
рамен крој

Фармерките со 
рамен крој и со 
покуси ногави-

ци претставу-
ваат добар 

избор на фар-
мерки за оваа 

пролет. Имаат и 
украсни детали 

кои можат да 
бидат многу 

ефективни.

Фармерки „гучи“
Висока половина и мо-
дели со должина над 
глуждот – тоа се совр-
шени „гучи“ фармерки. 
Со избелени делови 
и со ногавици кои се 
шират околу глуждот, 
оваа силуета е модерна 
и изгледа одлично со 
кои било чевли.

Фармерки со реси
И оваа сезона ресите 
се многу актуелни, а 
сега ги има и кај фар-
мерките, на крајот 
од ногавиците. Овие 
фармерки им одго-
вараат на сите дами, 
без разлика на нив-
ната височина.



Целосно име:  
Гвинет Кејт Палтроу

Родена на:  
27 септември 1972 година 
(43 години)
Лос Анџелес, Калифорнија, 
Америка

Националност:  
Американка

Про фе си ја:  
актерка, пејачка, авторка
Сопруг: 
Крис Мартин (2003  2015 г.)
Деца: 2

ГВИНЕТ ПАЛТРОУ
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# „Убавина, за мене, е за да се чувствуваш удобно во своја 
кожа. Тоа, или црвен кармин.“

# „Мојата забава како дете беше театарот. Ќе седнев и ќе ја 
гледав мајка ми како се прави дека живее. Како за мало 
девојче тоа беше, навистина, многу.“

Гвинет Кејт Палтроу е аме-
риканска филмска актерка. 
Палтроу го привлекла вни-

манието со своите улоги во фил-
мовите како психолошкиот три-
лер „Седум“ во 1995 година во кој 
глумела со Бред Пит, како и дра-
мата „Ема“ во 1996 година, во која 
глумела со Џереми Нортем. Две 
години подоцна, по улогите во 
романтичната комедија „Лизгач-
ки врати“ и трилерот „Соврше-
но убиство“, таа добива светско 
признание преку својата улога 
во „Вљубениот Шекспир“, за која 
доби „Оскар“ за најдобра актерка, 
„Златен глобус“ за најдобра ак-
терка во мјузикл и во комедија 
и две награди од страна на здру-

жението на филмски работници. 
Палтроу толкува споредни, како 
и главни улоги, во филмовите 
„Талентираниот господин Рипли“ 
во 1999 година, „Скок“, „Љубовта 
е слепа“ и „Доказ“ за која доби 
номинација за „Златен глобус“ за 
најдобра актерка во драма.

Од 2008 година Гвинет  ја иг
ра улогата Пепер Потс, во „Ај
рон мен“, во „Ајронмен 2“ во 
2010 година, „Одмазници“ и во 
„Ајронмен 3“. Таа, исто така, има 
добиено и награда „Еми“ за најдо-
бра актеркагостин во комедија 
во 2011 година за нејзината улога 
во серијата „Гли“. �

уБаВи Жени
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ИС чИ СТЕ ТЕ ЈА БА њА ТА ОД  
МУВ ЛА И ОСВЕ ЖЕ ТЕ ГО ВОЗ ДУ ХОТ
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Лалето е растение со луковица, кое по-
текнува од Мала Азија. Во Холандија 
првите лалиња се донесени пред околу 
400 години и од тогаш почнува нивното 
масовно одгледување, а благодарение на 
вкрстувањето денес се познати повеќе од 
4.000 видови. Цветовите може да им би-
дат еднослојни или полни, назабени, ед-
нобојни, двобојни, а се сретнуваат во цела 
палета бои, од бела, па до многу темни. 

Најдобро е да го посадите на сончево 
место, а мора да внимавате почвата да 
биде добро дренирана бидејќи ако е 
многу влажно луковицата ќе изгние. Се 
сади во октомври или во ноември (за да 
пушти корен до доаѓањето на првите 
мразови) на длабочина од 12 до 20 см во 
зависност од големината на луковицата, 
на оддалеченост од 10 до 15 см. Кога ќе 
прецвета лалето, се препорачува да се 
исече стеблото со цветот за да не троши 
енергија за созревање семе, а листовите 
треба да се остават сѐ додека не пожолтат 
и овенат за да може луковицата да собере 
доволно храна за следната сезона. Тогаш 
се препорачува да се извади и да се чува 
на суво и на студено место. Ако сакате да 
одгледате лале во домот треба да купите 
специјални луковици, кои се третирани 
за одгледување на затворено. Посадете ги 
во саксија, покријте ги целосно со земја и 
чувајте ги на што постудено место. Кога 
ќе почне да растат покријте ги со весни-
ци за да не добиваат премногу светли-
на и стеблата да се издолжат премногу. 
Немојте многу да ги полевате, а кога ќе 
почне да расте цветот тргнете ги весни-
ците и префрлете го лалето на потопло. 
Кога ќе прецвета продолжете со негата 
додека не овенат листовите. Следната 
година таа луковица насадете ја на отво-
рено бидејќи во домот нема пак да цвета. 
 
Лалињата може да ги купиме и како цвеќе 
за во ваза, а за да останат подолго свежи 
во вазата, стеблата исечете ги со остар, 
рамен рез, а вазата наполнете ја до поло-
вина со вода и чувајте ја на студено место, 
барем во текот на ноќта. �

Мно гу че сто мув ла та се по ја ву ва та му ка де 
што се соз да ва ат оп ти мал ни ус ло ви: ви со
ка влаж ност и топ ли на, од нос но та му ка де 
што не ма до бра вен ти ла ци ја. Со са мо то тоа 
ба ња та е иде ал но ме сто за раз вој на га бич
ки, спо ри што лес но се ши рат со воз ду хот 
и се вгнез ду ва ат на раз лич ни по вр ши ни. 
Иде ал но жи ве а ли ште за га бич ки те во ба
ња та е гу ма та од ма ши на та за пер е ње. 

Ако за бе ле жи те де ка по пер е ње то ва ши
те али шта до би ва ат не при ја тен ми рис, 
а во гу ма та или во пре гра да та за пра
шок се по ја ви ле цр ни дам ки – станува 
збор за цр на мув ла.За да се ос ло бо ди те 
од неа со хар ти е но ша ми че из бри ше те 
ја вна треш но ста на ма ши на та за пер е
ње. Та ка ќе го от стра ни те на со бра ни от 
прав што се соз да ва од али шта та. По тоа 
со пр скал ка на не се те средс тво за чи сте
ње на гу ма та, по це ла та по вр ши на, рас
по ре де те го рам но мер но и за тво ре те ја 
ма ши на та да отстои та ка око лу два ча са. 
По тоа вклу че те ја на „пла ве ње“ за да го 
од мие средс тво то за чи сте ње.

Ко га ќе за вр ши про гра ма та, во пре
гра да та за пра шок ста ве те ли мон тус и 
вклу че те ја ма ши на та на „ври е ње“. По 
дватри ча са, кол ку што трае про гра ма та 
за ври е ње, ќе до би е те ма ши на ка ко од 
про дав ни ца. По по тре ба по вто ре те ја по
стап ка та за еден ме сец, а за пре вен ти ва, 
нај у ба во е да ја чи сти те на ва ков на чин 
ед наш ме сеч но.

На кра јот, отка ко ќе се ос ло би ди те од не
при јат ни те ми ри си во ба ња та, осве же те 
го чи сти от воз дух. Ви ну ди ме при ро ден, 
евтин и по сто јан осве жу вач. Се пра ви бр зо 
и ед но став но, а по треб но ви е: рол на то а
лет на хар ти ја и ете рич но мас ло! Кап не те 
не кол ку кап ки ете рич но мас ло на ко ча нот 
од рол на та (кар тон ски от ци лин дер на кој е 
на мо та на то а лет на та хар ти ја). Ми ри сот ќе 
оста не до де ка не ја по тро ши те рол на та. А 
би деј ќи нај че сто освен таа што се ко ри сти, 
во ве це то има и рол ни кои че ка ат, мо же те 
да го сто ри те исто то и со нив... �
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Кога ќе почнат топлите денови, почнуваат и проблемите 
за сопствениците на кучиња бидејќи, покрај пролетните 
убавини, од тревата и парковите демнат непријателите 
број еден – крлежи

Хигиена 
Секој сопственик на милениче 
мора да има на ум дека крлежот 
може да ја пренесе заразата пре-
ку цицање на крвта повеќе од 30 
часа. Тоа значи дека хигиената во 
овој случај е неопходна. Под хиги-
ена прво се подразбира редовно 
четкање по прошетка бидејќи на 
тој начин може навреме да се за-
бележи непосакуваниот гостин. 

Како да ги отстраните? 
Доколку забележите закачен 
крлеж за вашиот миленик, вни-
мателно отстранете го со пин-
цета за да не останат нозете. 
Прво внимателно повлечете го 
во правец на движење на стрел-

ките на часовник, а потоа сил-
но извлечете го. Задолжително 
набљудувајте го кучето по от-
странување на крлежот бидејќи 
во случај на зараза најважно е 
да се реагира додека болеста сѐ 
уште не се проширила по цели-
от организам. 

Симптоми на  
зараза од крлеж 
Како прв знак на зараза е мрз-
ливост и одбивање храна, а ре-
чиси секое куче на почеток има 
и треска. Обрнете внимание на 
носот, кој мора да биде сјаен и 
влажен, а очите бистри и от-
ворени – тоа се универзални 
знаци на здраво куче. 

Покрај тоа што можат да 
пренесат болест на домаш-
ното милениче, крлежите 

можат да му пренесат на куче-

то и потенцијално смртоносна 
пироплазмоза, која претставува 
една од најтешките болести пре-
несени преку овој вид инсект. 

Убавото време 
ги носи и 
непријателите 
на милениците – 
крлежи

ЛАЛЕ



 Вардар го очекува четврт-финал-
ниот двобој со Веспрем во Лигата на 
шампиони. Имавте доволно време да 
се подготвите, кои се очекувањата и 
желбите на ракометарите и на струч-
ниот штаб?
КАРАчИЌ: Од последниот натпревар оди-
гран во Лигата на шампионите и триум-
фот над Висла Плоцк поминаа повеќе од 
три недели. По тој успех и пласман во чет-
вртфиналето трета година по ред, Вардар 

одигра и завршен турнир во СЕХАлига-
та, па следуваше една недела предви-
дена за репрезентативните настапи и 
квалификациите за Олимписките игри 
во Рио. Нормално е во овој период, кога 
некои ракометари отсуствуваа од тимот 
поради репрезентативни настапи, да се 
испуштат конците, но екипата повторно 
е комплетирана, се вратија и повредени-
те играчи, со исклучок на Филип Лазаров, 
и во периодот до првиот меч во Скопје 
работевме напорно со цел да го оствари-
ме успехот за кој сите сонуваме, пласман 
на завршниот турнир во Келн.

Вардар е подготвен
 Веспрем е екипа што е на са-

миот европски врв. За помалку 
од една година одигравте по-
веќе натпревари меѓусебно и 
добро се познавате. Колку е 
тоа добро или лошо за една 
екипа, која, буквално, знае сѐ 
за противникот?
КАРАчИЌ: Јас мислам дека е 
предност што играме токму со 
Веспрем во четвртфиналето. 
Среќна околност е што одлич-
но се познаваме со противникот 
и нема потреба нешто посебно 

Разговараше | Бојан Момировски
Фото | Александар Ивановски

сПортинтерВjу

Овие натпревари ќе ги решат 
одбраните и мотивираноста на 
голманите. во двете екипи има 
голмани што се во првите пет 
во европа. искрено верувам 
во нашиот арпад (Штербик) и, 
секако, им верувам и на Џамбо 
(Милиќ) и на Диви (ангелов) 
и знам и ним колку му значи 
играњето на завршниот турнир 
во лигата на шампоните. 
знам дека секогаш можат да 
бидат подобри и посакувам да 
одбранат топка повеќе и со тоа 
да стигнеме до историскиот 
успех, вели карачиќ во интервју 
за „република“

за чекор напред

ИГОР КАРАчИЌ
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да се подготвуваме за нив. Периодот 
за подготовки беше краток, но не 
треба да се прават некои посебни 
анализи. Буквално, знаеме како ди-
шат, ги знаеме сите нивни тактики 
во одбраната, а посебно во нападот. 
И тие, секако, нѐ знаат нас и мислам 
дека овој дуел ќе го реши само мо-
тивацијата или, можеби, една топка, 
еден удар или еден напад и одбрана. 
Секако, ќе уживаме и подготвени сме 
да го дадеме максимумот во сите 120 
минути во двата меча во Скопје и во 
Веспрем. Најважно е што сите играчи 
се подготвени и знаат што ги чека на 
теренот, но се подготвени и свесни 
за успехот што би го направиле прво 
лично за себе, а потоа и за клубот и за 
целата ракометна јавност во Македо-
нија. Одлично е враќањето на тере-
ните од повредата на Сергеј Горбок 
бидејќи тој знае да даде гол и кога не 
му оди на тимот, знае да реализира 
и од голема далечина и да го крене 
моралот на тимот. Тој е играчот што 
може да направи разлика, нешто што 
мислам дека не може никој друг иг-
рач. Тоа е голем плус во нашата игра 
пред дуелите со Унгарците.

 Во анализата на четврт-финалето, 
може ли да се издвои некој момент 
или, пак, некаква различна страте-
гија од досегашната? Кој ќе биде 
клучот за успех?
КАРАчИЌ: Видете, ракометот е игра 
што е многу комплексна. Повторно ќе 
кажам дека одлично се познаваме со 
противникот. И двете екипи играат 
одлична одбрана, која ги краси сите 
овие години. Ниту една екипа не-
може да промени нешто драстично 
од тоа што го играла досега за олку 
краток период. Не верувам дека ниту 
тие ќе се обидат да измислат нешто 
ново. Овие натпревари ќе ги решат 
одбраните и мотивираноста на гол-

маните. Во двете екипи има голма-
ни што се во првите пет во Европа. 
Искрено верувам во нашиот Арпад 
(Штербик) и, секако, им верувам и на 
Џамбо (Милиќ) и на Диви (Ангелов) и 
знам и ним колку му значи играњето 
на завршниот турнир во Лигата на 
шампоните. Знам дека секогаш мо-
жат да бидат подобри и посакувам 
да одбранат топка повеќе и со тоа 
да стигнеме до историскиот успех. 
Сигурно дека нѐ очекуваат многу 
тешки натпревари под голем при-
тисок. Свесни сме дека ќе има многу 
удари кон голот на противникот под 
фаули што, можеби, некогаш и нема 

да се досудат. Со Веспрем играме сли-
чен ракомет. И двете екипи одлично 
покриваат и ротираат во одбраната 
и мислам дека токму голманите ќе 
бидат клучен фактор за успехот.

 Досега важеше едно непишано 
правило дека домашниот терен во 
реваншот ја дава клучната разли-
ка. Колку тоа може да биде хенди-
кеп или предност за Вардар?
КАРАчИЌ: Досега Вардар, покрај тоа 
што игра добро на домашен терен, 
сезонава ,па и минатата, покажа дека 
нема притисок и секогаш оди на ре-
зултат и на гости. Успеа да победи на 
страна и секако дека не игра никаква 
улога домашниот терен во реваншот. 
За мене е предност да се одигра првиот 
натпревар дома во „Јане Сандански“. Во 
СЕХАлигата оваа година одигравме 
нерешено и во Скопје и во Веспрем. 
Загубивме минимално во финалето 
во Вараждин, но мислам дека тогаш 
Веспрем одигра на максимално ниво. 
За разлика од нив, ние направивме 
многу катастрофални грешки, особено 
во финишот од дуелот, кои сега треба 
да ги анулираме. Вардар може да даде 
1015 проценти повеќе за да го достиг-
не максимумот. Мислам дека тоа ќе се 
случи токму на мечот во Скопје и ќе 
извојуваме победа, макар и со еден гол 
разлика, која ќе ни даде мотив пред 

реваншот за една недела. Морам 
да признаам дека ми е драго што 
првиот натпревар го играме пред 
домашната публика, која ќе ја на-
полни салата до последно место, 
како и досега, и ќе ни даде огромна 
поддршка за да издвојуваме победа. 
Секоја победа остварена во први-
от меч дава огромна самодоверба 
бидејќи ќе се намали притисокот 
и ќе се префрли кај противникот. 
Тој ќе биде тимот што ќе треба да 
брка разлика, а тогаш може да се 
случат грешки, кои можеме да ги 
искористиме.

 Би се рекло дека Вардар полека 
се издигнува кон врвот на Евро-
па. Додека пред две-три години 
губевте од Веспрем со голема 
разлика, сега работите се сме-
нија, дојдоа некои врвни играчи 
и дали сега е моментот кога ма-
кедонското препознатливо име 
може да стигне до завршниот 
турнир?
КАРАчИЌ: Во минатото се случу-
ваше да загубиме од Веспрем и со 
седумосум голови разлика. Оваа 
сезона не е така. Работите се сме-
нија, како што кажавте, дојдоа од-
лични ракометари со победнички 
менталитет и сега Вардар тоа што 
го градеше во изминатите триче-

тири години време е да го наплати и 
да се пласира во Келн. Во моментов 
Вардар е во врвот на Европа, се на-
оѓа меѓу екипите што се најсериозни 
кандидати за пласман меѓу четири-
те најдобри. Дојдовме во ситуација 
другите тимови веќе да почнат да се 
плашат од Вардар, тоа што нам ни се 
случуваше во минатото. Едноставно, 
не само Веспрем, и другите клубови ги 
гледаме со такви очи, а и тие нас. Сѐ е 
во психологијата во главата на секој 
ракометар, во моментов со сигурност 
можам да кажам дека Вардар е подгот-
вен за овие два натпревара.

 Проектот на Вардар и на соп-
ственикот Сергеј Самсоненко е во 
нагорна линија. Оваа сезона ли е 
таа кога ќе се направи конечниот 
исчекор?
КАРАчИЌ: Вардар од година во годи-
на е сѐ посилен. Јас не би рекол дека 
сега е времето или дека нашиот тим 
е, конечно, зрел за чекор повеќе. Во 
екипата доаѓаат и си заминуваат 
играчи. Составот се засилува допол-
нително за следната сезона и уште 
сега се размислува за следните цели, 
но и си заминуваат играчи. Никој не 
може да каже дека тоа е тоа, Вардар е 
подготвен и мора да се пласира на за-
вршниот турнир. Точно е дека Вардар 
сега, по две години, е поискусна екипа. 
Повторно ќе кажам, сѐ е во психоло-
гијата, во подготовката за меч против 
Веспрем. Годинава со сосема други очи 
гледаме на противниците.

 По повредата на Европското пр-
венство твојата форма сега е во 
нагорна линија. Видовме дека 
принудно одлично се снаоѓаш и 
како лев бек. Дали тоа е, можеби, 
џокерот на Раул Гонзалес, кој се 
покажа како врвен тренер?
КАРАчИЌ: По повредата во Полска 
морав да паузирам 15 дена од тре-
нинзи. Се вратив исцрпен и тренирав 
со намален интензитет. По неколку-
те тешки натпревари и за клубот и 
за репрезентацијата сега се чувству-
вам одлично и покажав дека можам 
да се снајдам и на друга позиција 
во тимот кога се бара тоа од мене. 
Дали ќе одиграм и против Веспрем 
на лев бек останува за тоа да реши 
тренерот. Луѓето во Македонија зна-
ат што можам да извлечам за тимот. 
Секогаш на прво место е резултатот 
на екипата. Без разлика на напор-
ниот период и играњето на повеќе 
натпревари знам дека ќе дадам 200 
проценти од себе за да стигнеме до 
посакуваниот успех.

За Раул можам да кажам сѐ најдобро. 
Одличен тренер, врвен стручњак. Секо-
гаш има да каже нешто ново, да постави 
на тренинг. Одлично е чувството да се 
работи со него и со неговиот помошник, 
Дејвис. Тоа се луѓе што во кариерата 
одиграле многу големи мечеви, играле 
со екстракласа европски ракометари. 
Го пренесуваат на теренот сето свое 
искуство и се, можеби, главната алка 
во тимот. Во последно време се покажаа 
дека можат да бидат и темпераментни, 
да се подрски, што тоа нам, на ракомета-
рите на теренот ни одговора, ни влева 
дополнителна сила.

 Очекувано е по добрите игри во 
Вардар да се најдеш и во репрезен-
тацијата на Хрватска. Во национал-
ниот состав имавте неколку измени, 
пред сѐ, од тренерот, но направивте 
одлични резултати за кратко време.
КАРАчИЌ: Играњето во репрезента-
цијата е нешто што го посакува секој 
спортист. Со новиот селектор Жељко 
Бабиќ многу работи се сменија во Хр-
ватската репрезентација. Успесите 
што ги постигнавме за многу кратко 
време, третото место на Европското 
првенство и пласманот на Олимписки-
те игри во Рио се резултат што никој 
не го очекуваше за овој краток период. 
Селекторот Бабиќ има свој стил на 
работа и не отстапува од тоа. Ако на 
почетокот хрватската јавност беше 
скептик за неговиот избор, сега веќе 
не е така и „симнуваат глава“ пред 
успесите што ги направи. Состави 
репрезентација што, пред сѐ, е спој 
на младост и на искуство и тоа по-
кажува дека има резултат. Најважно 
е што во составот меѓу ракометарите 
има другарство. Не се гледа со завист 
кон соиграчот и тоа е основа за добри 
резултати и понатаму. 

сПортинтерВjуИГОР КАРАчИЌ
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–  Злaтo aј кaжи ми нештo 
рoмaнтичнo?

–  Дoјди зaеднo дa направиме 
запршка за мaнџaтa.

Цветко го прашува Трпе:
–  Зошто си толку нервозен?
–  Соседите ме полудуваат. До 

сега трпев се – ремонт на ко-
лата во 6 наутро, трчање на 
мали деца, крцкање на кре-
ветот ноќно време, кавгите и 
скандалите, гласните разго-
вори на телефон, забавите, но 
сега сосема претераа!

– Што направија?
– Си ставија пасворд на wifiто!

–  Дали зборувате со себе?
–  Секако, понекогаш ми е  

потребен совет од експерт.

убер (македонишен)

Здраво телефанатици. Нема да сретнете филм или серија, без разлика дали е  
блокбастер или евтинa комедија, во која нема вака или така да се спомене „Убер“. Порано 

тоа беше „Пепси“, „КФЦ“, „Данкин донатс“, но сега тоа е новата апликација за превоз, која го 
менува светот. Преку неа повикуваш возило, поевтино е од такси, а возачот те оценува каков 

патник си. Исто функционира и на обратната страна, возачите се обични луѓе, кои со оваа 
апликација наидоа на пристојна заработка, но кои добиваат оцена од патниците за тоа како 
се однесувале. Значи нема да сретнете непроветрена мишка кога наутро брзате на работа. 
Таквите ретко кој ги сака. Малку познато, барем за мене, беше тоа што косопственик на овој 

бизнис е Ештон Кучер. Да, тој е паметен милијардер исто како што глумеше во „Два и пол 
мажи“, само што во приватниот живот ептен подобро му тргна со сопругата.

„Убер“ стигна и во Загреб. Како и секоја новина на Балканот, така и „Убер“  беше дочекан 
како нешто пратено од клетиот Запад да ни се меша во југословенштината. Ама полека ќе си 

го најде патот, како и секоја, навистина, корисна работа по која прво се кудело.
Помислив како би функционирало ова кај нас... и лаптопот ми цркна. Ако во исто време до-

дека овде правевме топчиња од цреша беше изграден првиот авион, така и кога „Тесла“ ќе го 
извади „модел З“ на летачко возило на соларен погон ќе се јави и првиот „Убер“ низ Скопје. 

Без гајле, и за тоа ќе има јајца и боја.

Малиот брат 

тВтеКа

�  22 април 1970 година
 Ден на планетата Земја. Овој 

ден за првпат е одбележан 
во САД во 1970 година, кога 
се одржани најголемите 
еколошки демонстрации 
во историјата.

�  23 април 1972 година
 Поставен е камен-темел-

никот на Соборниот архи-
епископски храм на Маке-
донската православна црква 
„Свети Климент Охридски“, 
кој е осветен на 12 август 
1990 година.

�  24 април 1905 година
 Во заседа загинал Христо 

Узунов, македонски учител, 
војвода и реонски началник 
на четите на Македонската 
револуционерна организа-
ција во Охридскиот револу-
ционерен округ. 

�  24 април 1949 година
 Во Скопје се одржало пр-

вото Универзитетско соб-
ра ние во Македонија, на 
кое е формиран скопскиот 
универзитет. Во 1969 година, 
на одбележувањето на 20-го-
дишнината од работата, Уни-
верзитетот го добил името 
„Кирил и Методиј“, а од 12 
ноември 1992 година се вика 
„Св. Кирил и Методиј“.

�  26 април 1992 година
 Република Македонија се 

осамостои монетарно. Но-
вата македонска валута доби 
име „денар“.

� 27 април 1905 година
 Кај местото Свиланово, во 

близина на селото Рајчани, 
Кочанско, во борба против 
османлиската војска загина 
Никола Карев, македонски 
револуционер, социјалист, 
организатор и претседател 
на Крушевската Република 
од 1903 година.

� 28 април 518 година
 Катастрофален земјотрес 

го разурнал Скупи.

ВремеПлоВ

Дома нагалено ме викат " тури по едно кафе".

 Како се вика јапонската божица на озборувањето?
 Ком Ши Ка.

Гостиварчанец да учествува во градењето на новиот 
ровер за мисијата на Марс, после месец дена роверот 
ке отвори прва вселенска бурекџилница.

Две најголеми светски разочарувања:
Охриѓанец кога ќе му кажеш дека имаш смештај;
пензионер коа ќе му кажеш дека е приватен автобусот

Те изнервираа? Смеј се. Ти се плаче? Смеј се. Сакаш да 
се издереш и да лупнеш врата? Смеј се. 
И после срцев удар, епа срцев удар...
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8


•		60	грама	темна	чоколада

•		2	лажици	какао

•		5	лажици	бадеми

•		¼	шолја	мед

•		½	лажичка	кокосово	масло

•		1	јајце

•		½	големо	(или	едно	мало)	
авокадо

# На пареа растопете ја чоколадата со кокосовото 
масло. Авокадото испасирајте го. Бадемите сомелете 
ги, но не до крај – да има и крупни парчиња.

# Додајте ги јајцето, бадемите, какаото и медот. На 
крај додајте ја растопената чоколада. Мешајте 
постојано да се изедначи смесата.

# Оставете ја смесата во фрижидер 3060 минути.

# Формирајте колачиња со дебелина од еден 
сантиметар. Печете на 175 степени 1718 минути.

# Сервирајте!

# Пред сервирање оставете ги во тавата да се  
оладат десетина минути. 

ПОДгОтОвка: 
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