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ВоВед

ајде да се преброиме

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

наСтан на неДелата

Ако Македонија ги чека Заев и 
СДСМ да кажат кога ќе бидат 
расположени да излезат на 

избори, може и да не дочека (како 
држава). Секое пролонгирање на 
кризата оди во корист само на разне-
битувачите на државата, но во никој 
случај не оди во корист на народот. За 
среќа, огромното мнозинство граѓа-
ни се свесни за опасноста. Гледаат 
дека зад шаренилото на револуција-
та се надвиснати темни облаци кои 
можат да предизвикаат вистински 
потоп по кој нема да имаме шанси 
да испливаме здрави и како народ 
и како држава. Граѓаните мошне 
прецизно ја прочитаа намерата на 
опозицијата и улогата на чадорот, 
па затоа веќе немаат дилеми по пра-
шањата кој и зошто ја предизвика 
кризата. Ваков дебакл на сценариото 
за насилно менување на власта не 
очекуваа ниту Заев ниту чадорот. 
Сценаристите немаат одговор како 
е можно по толку фрлени пари на 
пропаганда, довербата на граѓаните 
во ВМРО - ДПМНЕ да е во постојан по-
раст, а поддршката на СДСМ да опаѓа 
во континуитет. Последната анкета 
на „Павел Шатев“ недвосмилено ја 
покажува свесноста на македонскиот 
народ. Дури 64 отсто од Македонци-
те сметаат дека зад лажната борба 
за слобода и демократија се крие 
гола битка за власт, а дури 67 отсто 
не го оправдуваат уништувањето и 
сквернавењето на споменици што 
опозицијата и платениците на Сорос 
секојдневно го вршат. Овие порази-
телни бројки ги вадат од кожа Заев и 
најтесното раководство на партијата, 
но и соросовите платеници и „прија-
телите однадвор“ затоа што директ-
но ја нагласуваат нивната немоќ и 
неспособност да го превоспитаат 
народот. Оградувањата од бројки-
те од типот - анкетите се нереални 

поради стравот на луѓето од режи-
мот - одамна не држи вода затоа што 
образложението и тоа како се коси со 
тезата на опозициските труби дека 
граѓаните охрабрени излегуваат на 
улица и дека веќе никој не се плаши 
од режимот. Од тие причини и Заев 
почнува да се надминува себеси во 
зборување глупости тврдејќи дека 
„не оделе на избори затоа што ќе 
победеле“. 

Е па добро. Штом е сигурен во побе-
дата, ајде да се преброиме и да ста-
виме крај на кризата. Нели тоа го 
посакуваат сите? Во прилог на тоа е и 
ветувањето на Груевски дека нема да 
ги оспори резултатите какви и да се, 
ако Заев смогне храброст да се појави 
пред народот. Воедно, изборите нека 
бидат референдумско изјаснување 
на граѓаните во кое ќе им дадат ле-
гитимитет не само на новата влада, 
туку и на Пржинскиот договор, на 
противуставното Специјалното об-
винителство, на намерата за реде-
финирање на општествениот систем 
зад кое се крие федерализација на 
државата, на воведувањето двојазич-
ност, на притисокот за промена на 
името и на бришење на идентитетот 
на македонскиот народ... Народот да 
каже дали прифаќа со државата да 
управува влада која ќе биде слуга на 
амбасадорчињата и ќе ги исполнува 
задачите што ѝ ги испорачуваат или 
ќе работи во интерес на граѓаните. 
Ако народот го прифати сето тоа што 
Заев го ветил на чадорот, нека биде. 
Тогаш ќе го има целиот легитимитет 
да ги спроведе сите реформи за кои 
сега тврди дека му ги кочи Груевски. 
Ќе може да го оправа судството, да ја 
врати слободата на медиумите, да ја 
одвои државата од партијата... 

Но, за сето тоа прво мора да изле-
зе очи в очи со гласачите. Да добие 
одобрение од народот, а не од амба-
садорите. Токму затоа, Заев не само 
што нема да излезе на избори на 5 
јуни, туку ќе продолжи да бега и да 
опструира какво било изјаснување 
на граѓаните сѐ додека го држат 
нозете и додека го штити чадорот. 
Сепак, додека безглаво бега од со-
очување, да има на ум дека со секој 
нов притисок од западните моќници, 
со секоја негова нова лага, со секоја 
навреда врз граѓаните, со секоја про-
вокација врз неистомислениците, 
со секој осквернавен споменик од 
„револуционерите“, со секоја закана 
врз медиумите, со секое ново вету-
вање кај сојузниците на штета на 
државата, тој незапирливо тоне во 
жив песок заедно со својата партија. 

Излегол на избори или не, народот ќе 
му пресуди. За тоа е свесен и самиот 
тој и неговото членство и Сорос и 
чадорите. Токму затоа ВМРО - ДПМ-
НЕ, но и секоја друга партија што ѝ 
мисли добро на државата мора да 
му овозможи на народот да го каже 
последниот збор. Дури и по цена 
ниту една од големите партии да 
не се појави на избори или, пак, да 
не бидат признати резултатите од 
меѓународната заедница, ехото на 
граѓаните мора да одекне доволно 
силно за да се чуе и во Брисел и во 
Вашингтон. 

И покрај тоа што ги поминаа 
сите фази на психофизич-
ки обуки, 440 кандидати 

за полицајци сè уште чекаат на 
потписот на министерот Оливер 
Спасовски. Додека пред камери 
ги фали, од друга страна Спа-
совски не сака да им потпише 
решенија за вработување.

Уште во 2015 година, кога 
МВР беше раководено од 
ВМРО-ДПМНЕ, беа обезбеде-
ни средства и почна сериозна 
и строга фаза на селекција на 
кандидати за полицајци. 440 

од најподготвените ги поминаа 
сите фази на физички и на пси-
холошки проверки .  Најподгот-
вените 440 кандидати што ги 
поминаа контролите со најдо-
бар успех, ја почнаа едногодиш-
ната обука по која 400 најдобри 
треба да влезат во МВР.

СДСМ тогаш излезе со критики 
за подмладувањето на полици-
скиот кадар . Од тогаш наваму, 
со промената во врвот на ми-
нистерството , 400 млади поли-
цајци, кои со највисоки оценки 
ја поминаа обуката на терен и 

во училница, останаа цела го-
дина да чекаат на потписот на 
Спасовски.

За вработување на овие 400 
кандидати веќе има финансиска 
согласност со евидентен број од 
Министерството за финансии: 
18 – 1611/2 од 4. 4. 2016 годи-
на, а приемниот број од МВР е 
13.3 – 13456/2 од 5. 4. 2016 годи-
на. Веќе наредниот ден, на 6. 4. 
2016 година (среда) договорите 
за вработување на полицајците 
се однесени на потпис кај тех-
ничкиот министер Спасовски и 
сè уште се кај него.

Во моментов полицијата е рас-
тргната на повеќе фронтови. На 
јужната граница со емигрантите, 
а низ Скопје и градовите со на-
силни протести во кои полици-
ските службеници се напаѓани 
и навредувани.

За прашањето веќе се изјасни 
македонскиот полициски син-
дикат. Од таму побараа итно 
вработување на новите поли-
циски службеници. �

Четиристотини 
полицајци 
со месеци 
го чекаат 
Спасовски да 
им потпише 
решенија



ала франка сè уште 
не може да ја победи 
ала турка

Цивилизацискиот судир што 
постои во Турција уште од пр-
вата крстоносна војна, а кој во 
Турција се означува со ала тур-
ка како ознака за автентична 
турска политика базирана на 
исламската култура, традиција 
и наследството од султанската 
традиција и ала франка, ознака 
за европското влијание и кул-
тура, е сѐ уште во тек. Колку е 
тој голем и длабок најдобро 
може да се види од фактот што 
дури и кога на Турција  се нудат 
забрзани преговори, безвизен 

режим и шест милијарди евра, 
таа ги одбива со порака „не сте 
ни потребни ако не можете да 
ги прифатите нашите специ-
фики“.

Пораката на претседателот Ер-
доган, кој одби да ги приспосо-
би турските закони за терори-
зам како предуслов за визната 
либерализација, најдобро го-
вори дека во блиска иднина не 
треба со оптимизам да се гледа 
на некоја искрена соработка 
меѓу Анкара и Брисел.

Ердоган воопшто не сака да 
разговара на темата антите-
рористички закони тврдејќи 
дека турската ситуација е 
специфична и затоа не може 
да се аплицираат европските 
правила со што уште еднаш 

потврди дека меѓу неговата 
земја и Европа постојат сери-
озни, дури и цивилизациски 
разлики. А влогот е огромен, 
ако членството во ЕУ и шесте 
милијарди евра за потребите 
на бегалците не се од голема 
корист за Ердоган, можнос-
та неколку милиони турски 
граѓани без виза да патуваат 
во ЕУ е огромна можност за 
него. Тој со непопустливоста 
се лиши од можноста во на-
редниве неколку години на 
запад да „испрати“ неколку 
милиони невработени Турци, 
а меѓу нив и многумина што 
не се согласуваат со неговата 
политика. Настрана можноста 
за зголемено ниво на бизнис со 
ЕУ како резултат на полесното 
патување во големиот европ-
скиот пазар.

Последици  
за Македонија
Зошто Турција оди контра е 
прашање и тема за Ердоган, 
за нас поважно е прашањето 
за последиците по Македонија 
доколку навистина пропадне 
договорот со ЕУ. Особено ако 
пропадне во текот на наредни-
ве неколку месеци кога, очиг-
ледно, македонската драма сѐ 
уште нема да биде надмината.

Едно од алтернативните сце-
нарија за кое зборуваат запад-
ните аналитичари е доколку 
Турција реши да ги отвори 
своите граници за Сиријци-
те и за Ирачаните на своја 
територија, нејзината улога 
да ја преземе Грција. Планот 
предвидува Европската унија 

и најзагрозените земји-член-
ки (Германија, Шведска и Ав-
стрија) да дадат логистика за 
грчките власти кои би ги сме-
стувале бегалците директно 
на егејските острови и би ги 
испитувале. Мал дел од нив, 
најранливите категории, би 
биле примени во ЕУ согласно 
со новиот договор за квоти кој 
допрва би се направил, а најго-
лемиот дел би биле веднаш 
враќани во своите матични 
земји. Овој план Б за Македо-
нија е сосема прифатлив затоа 
што на јужната граница прак-
тично ќе нема бегалци. Не-
достатокот во оваа варијанта 
е слабиот капацитет на Грција 
да се соочи со бегалците што се 
покажа минатите две години 
и пред сѐ огромниот процент 
од бегалци кои во Турција се 
само привремено. Речиси 90 
проценти од нив планираат да 
заминат во ЕУ и доколку про-
падне договорот меѓу Турција 
и ЕУ, Грција нема да може да 
го спречи нивниот трансфер 
кон Македонија и понатаму на 
балканската маршрута.

Ова сценарио е дел од засега 
непостојниот план Ц кој може 
да биде катастрофален и за Ма-
кедонија и за сите земји, но и 
за  самата Европската унија. 
Сценариото во кое стотици 

илјади луѓе одеднаш тргнуваат 
кон Германија за Македонија 
е опасно дури и кога таа е во 
најдобрата состојба, а особе-
но е опасно доколку се случи 
во време на актуелната поли-
тичка криза. Еден од главните 
проблеми е безбедноста затоа 
што Македонија и во стабилна 
состојба не може да се бори на 
неколку фронта одеднаш.

Безбедноста под ризик

Македонските безбедносни 
служби не можат истовре-
мено да се соочуваат со де-
сетици илјади бегалци, меѓу 
нив и со членови на ИСИС и 
на други радикални групи, со 
демонстранти кои секојдневно 
протестираат и шират шпеку-
лации дека наскоро ќе се слу-
чи насилство и влез во некоја 
државна институција, и со ко-
совски радикални вооружени 
групи кои планираат одмазда 
за кумановските настани. Ако 
на овие три опасности им се 
додадат и радикални исламски 
групи кои интензивно рабо-
тат на регрутирање на борци 
за Сирија и на организирање 
на локални структури, јасно 
е дека Македонија не може 
долго да ја издржи битката. 
Особено не може без сериозни 
последици по стабилноста и по 

Оставката на 
турскиот премиер 
Ахмед Давутоглу 
покажа дека 
договорот што 
го постигнаа 
Европската унија и 
Турција во март е 
на стаклени нозе. 
Заминувањето на 
умерениот професор 
по меѓународно 
право, кој се смета за 
креатор на планот со 
кој Турција требаше 
да ги запре бегалците 
да дојдат во Европа а 
за возврат да добие 
пакет бенефиции, 
најубаво ја покажа 
разликата што постои 
меѓу Брисел и Анкара

Договорот пропаѓа, Македонија на удар
ЕрДогАн СЕ ПишмАни ЗА БЕгАлциТЕ

КолуМна

Пишува |  
Горан Момироски
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финансиите. Ваква битка на 
повеќе фронтови е исцрпувач-
ка и за далеку помоќни земји 
од Македонија. На пример, во 
споредба со Србија која има 25 
илјади војници, Македонија 
има трипати помалку, односно 
и заедно со резервниот состав 
нема професионална војска 
онолку колку што има север-
ниот сосед. Во поглед на бројот 
на полициските припадници, 
состојбата е уште полоша.

Посебен, но не и помалку ва-
жен проблем се парите. Во си-
туација кога економијата ре-
чиси две години е блокирана 
поради политичката криза, ќе 
биде тешко да се финансираат 
резервистите кои ќе мораат 
да бидат активирани доколку 
се оствари ова црно сценарио.

Соседите нема да  
бидат конструктивни

Последиците по Македонија 
треба да се пресметуваат и во 
однос на развојот на политич-
ките трендови. Исто како што 
поголемиот број бегалци доне-

се пораст на рејтингот на екс-
тремната десница во Европа, 
така повторното соочување со 
бегалците може да предизви-
ка понатамошни поделби меѓу 
македонските граѓани. Не тре-
ба да се исклучува дека темата 
за бегалците, која во Германија 
стана доминантна во јавниот 
дискурс, да стане главно пра-
шање и кај нас и со тоа да ги 
засили процесите на поделба 
на етничка и на религиозна ос-
нова. За очекување е граѓаните 
муслимани да ги примаат и да 
им даваат прибежиште на бе-
галците кои во најголем број се 
од исламска религија како што 
е за очекување христијаните 
да не гледаат со симпатии на 
луѓето што би се нашле загла-
вени во земјата на пат кон ЕУ.

Со тоа се отвора уште една 
тема важна за Македонија, 
односите со соседите. Постои 
огромна опасност од нарушу-
вање на односите, пред сè со 
Србија, на чија граница ние ќе 
ги упатуваме бегалците, а која 
веќе најави дека нема да прима 
бегалци од Македонија без да 
добие зелено светло и отворе-

на граница кон Хрватска и кон 
Унгарија.

Во анализата на ова сценарио, 
мора да се земе и предвид од-
несувањето на сите соседи, 
особено на Грција како земја 
која сигурно нема да се мачи 
да ги запира бегалците да се 
судрат со македонските гра-
нични служби. Покрај слабиот 
капацитет и финансиите, при-
чините можат да се бараат во 
интересот на јужниот сосед да 
ја дестабилизира Македонија, 
а притоа да не може да биде 
обвинета дека тоа го сторила 
намерно.

Последните вести од Идомени, 
според кои и последните не-
колку стотици бегалци наско-
ро ќе бидат сместени во кампо-
ви во Грција или во Турција, не 
треба да нѐ залажуваат дека не 
се работи за иманентна опас-
ност за која земјата треба вед-
наш да се подготви. Доволна е 
само една искра на релацијата 
Брисел - Анкара за почеток на 
нова бегалска криза која може 
од темел да ја разниша Европа, 
но и Македонија. 

КолуМна

ВМРО-ДПМНЕ е единс тве на од 
„го ле ма та че твор ка“, пар тии-
пот пис нич ки на До го во рот 

од Пр жи но, ко ја под не се из бор ни 
ли сти до ДИК за из бо ри те на 5 ју-
ни. Оче ку ва но, СДСМ не под не се 
ли сти, но во оп што не из не на ду ва 
тоа што ни ДУИ ни ДПА не под-
не соа свои ли сти. Не из не на ду ва 
ни ту из ја ва та на Зо ран За ев, кол ку 
таа и да се чи ни на луд ни ча во, де-
ка ако СДСМ из ле зел, ќе по бе дел 
на из бо ри те, а ни ту Гру ев ски, но 

ни ту Ах ме ти не ма ло да му го 
приз на ат ре зул та тот. Не е за 
из не на ду ва ње оче ку ва ње то на 
За ев за Ах ме ти, би деј ќи ве ќе 
не ста ну ва збор за из бор ме ѓу 
пар ти и те, ту ку из бор да ли Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја ќе оп ста-
не ка ко уни тар на др жа ва или 
ќе се пре тво ри во без и ме на 
фе де ра ли зи ра на те ри то ри ја.

Ни кој ве ќе не смее да се за ла-
жу ва де ка криз на та со стој ба та 
во Ма ке до ни ја е за тоа да ли на 
евен ту ал ни из бо ри ќе по бе-
ди ВМРО-ДПМНЕ или СДСМ, 
ле ви ца или дес ни ца, чи ја пла-
тфор ма - да ли за „сло бо да и де-
мо кра ти ја“ или со про гра ма и 
про е кти. Проб ле мот не е ни ту 

во из би рач ки от спи сок, 
фан то ми, ус ло ви, при -

ти сок, пар ти за ци ја, 
ме ди у ми или 

ара ми лак - ра бо -
ти за кои се пра ви 
при вид со прис лу -

шу ва ни те те ле фон ски 
раз го во ри со кои СДСМ 

се оби де да ја уце ну ва 
вла ста.

Фе де ра ли за ци ја та на  
Ма ке до ни ја е поч нат  
про цес. Вло гот на За ев,  
уни тар но ста на др жа ва та, е 
не по вра тен. Си те  
про те сти, си те про це си  
за ури ва ње на др жав но ста,  
се од на пред ве те ни.  
Тер ми нот „ре де фи ни ра ње“  
е по кри тие за три те  
фа зи до фе де ра ли за ци ја 
за чи е што ис пол ну ва ње  
За ев ве ќе дал „бе са“

СДСм, СороС и АлБАнСКиТЕ ЕКСТрЕмиСТи лициТирААТ Со ДржАвАТА

МАКЕДОНИЈА ВО ТРИ ФАЗИ
ФедеРалИЗаЦИjа на

Пишува | Наум Стоилковски
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Сѐ е тоа при вид и па ра ван. Сли ка та 
што из ле гу ва на ви де ли на е мно гу 
по круп на и сѐ уште се про чи сту ва, со 
из ми ну ва ње на овие го ди ни мал тре-
ти ра ње на ма ке дон ска та јав ност со 
кри за та што ја поч наа опо зи ци ја та и 
Со рос. Цел та е јас на, бор ба за пре врат, 
ко ја ќе ре зул ти ра со ре де фи ни ра-
ње на др жа ва та! „Ре де фи ни ра ње“ е 
тер ми нот што го ко ри сти Бе са, но-
ви от парт нер на За ев, зад што стои 
ве ту ва ње то на акту ел ни от ли дер на 
опо зи ци ја та за фе де ра ли зи ра ње на 
Ма ке до ни ја.

Ду ри и име то на др жа ва та ве ќе дла-
бо ко е под знак пра ша ње, но не са мо 
по ра ди Гр ци ја. Ако до вче ра нив ни те 
ба ра ња за ре и ме ну ва ње и за обез ли-
чу ва ње на др жа ва та и на на ци ја та  се 
чи неа врв на фа ши зо ид но ста, тоа што 
се слу чу ва вна тре во зем ја та е мно гу 
по го лем и, за мно гу ми на, не сфат лив 
про цес. За жал, по 25 го ди ни не за вис-
ност, ова ве ќе не зву чи ни ка ко за ка-
на, ни ту ка ко фик ци ја на „за па ле ни 
гла ви“, ту ку е ре ал ност што е ту ка, 
сер ви ра на од сер вил на та опо зи ци ја 
со ли дерс тво што на ма са ја ста ви 
уни тар но ста на др жа ва та.

Ре де фи ни ра ње то на др жа ва та За ев 
ка ко ли дер на СДСМ им го ве тил на 
ал бан ски те ра ди ка ли, Бе са и на пред-
вод ни кот на ра ди кал ни те ал бан ски 
исе ле ни ци, но и на си те ал бан ски 
по ли тич ки фа кто ри во зем ја та. Таа 
иде ја, од нос но уло га на За ев, не е но-
ва, тој го под го тву ва те ре нот по дол го 
вре ме. Тој збо ру ва за дво на ци о на лен 

иден ти тет уште во пр во то (и пос лед-
но) ин терв ју да де но за „Ре пуб ли ка“. 
Иа ко со пар тиј ци те се оби доа да го 
при ка жат ка ко „гре шка“ по ра ди стру-
мич ки от ди ја лект на сво јот ли дер, се-
га е кри стал но јас но де ка из ја ва та за 
„дво на ци о на лен иден ти тет“ во оп што 
не би ла над вор од не го ва та аген да.
По тоа во из ја ви те за ал бан ска та по-
пу ла ци ја отво ре но ну де ше во ве ду ва-
ње дво ја зич ност во це ла та др жа ва. 
Ду ри и од не су ва ње то за вре ме и по 
ан ти те ро ри стич ка та ак ци ја во ку ма-
нов ско Ди во На се ље, но и ми тин гот 
на Со рос/СДСМ не е над вор од таа 
аген да. Не го ви те мен то ри и твор-
ци на по ли ти ка та и на про це сот на 
по дел ба на др жа ва та на фе де рал ни 
еди ни ци, му го чи стат те ре нот  пре-
ку на ста пи те во јав но ста. Не е ни ту 
по треб но да се име ну ва ат раз ни те 
фрч ко и ди или ге ро и ди, кои и де не-
ска, ко га дел од „ша ре ни те“ ре а ги ра ат 

зо што ра ди ка ли те од Бе са на про-
те стот не ма ле ни ед но ма ке дон ско 
зна ме, убе ду ва ат де ка тоа не е во-
оп што важ но. И прет ход но, исти те 
ли ца про па ги раа де ка не ма проб лем 
да се раз го ва ра за фе де ра ли за ци ја 
или да се има „ро ти рач ки“ пре ми е-
ри по ет нич ка ли ни ја - Ма ке до нец, 
па Ал ба нец. На таа на со ка Ер ми ра 
Мех ме ти, ка ко ви сок прет став ник на 
ДУИ, уште ла ни во март по ба ра тех-
нич ка вла да пред во де на од Ал ба нец 
со ман дат да го за тво ри и пра ша ње то 
за име то, за се га Ед монд Аде ми ка ко 
дел од СДСМ, отво ре но ба ра Ал ба нец 
пре ми ер, ка ко на до вр зу ва ње на „крв 
да се лее по ули ци те“.

Фе де ра ли за ци ја та е отво ре на та кар-
та на За ев, зад ко ја сто јат и ту то ри те 
и фи нан си е ри на си те актив но сти од 
бло кот на Со рос, па на крај и дел од 
ме ѓу на род на та за ед ни ца на кој, бла-

го ре че но, та кви от про ект би им го 
за тво рил „ма ке дон ско то пра ша ње“ 
ед наш за се ко гаш.

Не тре ба да се ба ра дла бо ко во исто-
ри ја та за да се ви ди де ка ва кви те 
„про е кти“ ка ко про бен ба лон се пу-
штаа од вре ме-на вре ме. Нај го ле ми от 
при мер бе ше во март 2009 го ди на, 
ко га гер ман ска та ам ба са дор ка Ур-
ли ке Ма ри ја Шулц пред сту ден ти те 
од Пе да го шки от фа кул тет се из ле та 
со пла тфор ма та де ка Ма ке до ни ја во 
ЕУ ќе вле зе ка ко „Се вер на“, а Ма ке-
дон ци те ќе го учат ал бан ски от ја зик 
уште од гра дин ки те.

- во 2020 го ди на ќе би де те член ка 
на ЕУ. Ќе има те но во име - Се вер на 
ма ке до ни ја. вла да та ќе би де со ста-
ве на од пар ти ја со име но ва ма ке-
дон ска пар ти ја, во ко ја чле но ви се 
Ал бан ци и ма ке дон ци. Ал бан ско то 
на се ле ние ќе го збо ру ва ма ке дон-
ски от ја зик, што е слу чај и де не ска, 
а ма ке дон ци те ќе го збо ру ва ат ал-
бан ски от ја зик, кој ќе го учат уште 
од дет ски гра дин ки. мис лам де ка 
ова е уба ва ви зи ја за зем ја та. не е 
не ре ал на, не е уто пи ја. мо же да се 
на пра ви и пред 2020 го ди на ако 
се ра бо ти на по ли тич ки план - из-
ја ви Кноц.

Отка ко ам ба са дор ка та до би остра 
вер бал на но та во МНР да не из ле ту ва 
од рам ки те на ам ба са дор ски те нор-
ми, таа об јас ну ва ше де ка се ра бо ти 
за „си му ла ци ја“ во ко ја учес тву ва ле 
уче ни ци од Ал ба ни ја, Ко со во и од Ма-
ке до ни ја, со наг ла су ва ње „ мла ди од 
ал бан ски от дел на Ма ке до ни ја и од 
ма ке дон ски от дел на Ма ке до ни ја...“.
Де нес, се дум го ди ни по тоа, таа „си му-
ла ци ска игра“ е ре ал ност и е поч на та 
да се спро ве ду ва.

Си те овие на ве де ни од не су ва ња на 
Со рос/СДСМ не се ни ту слу чај ни ни-
ту, пак, се слу чај но на бро е ни ту ка. 
Спо ред ве ту ва ње то на За ев, ид на та 
фе де ра ли за ци ја на др жа ва та, за чи-

е што име до пол ни тел но ќе се одре-
ду ва суд би на та, има три фа зи, кои 
етап но ќе се во ве ду ва ат во след ни те 
не кол ку го ди ни.

Со пр ва та фа за е оп фа те на зго ле ме на 
упо тре ба на ал бан ски от ја зик ка ко 
офи ци ја лен ја зик, пред сѐ во без бед-
нос ни от се ктор и во ин сти ту ци и те, 
пред сѐ во по ли ци ја та и во ар ми ја та, 
но и по дел ба по фе де рал ни еди ни ци, 
кан то ни, од нос но раз ви ва ње на оп-
шти ни те во „по на пре ден си стем на 
са мо у пра ву ва ње“.

Во вто ра та фа за тре ба да се во ве де 
дво ја зич ност на це ла та те ри то ри ја 
на др жа ва та. Во ед но, на ал бан ски те 
пар тии при „по дел ба на ко ла чот на 
вла ста“ им се ну дат ин сти ту ции и 
функ ции. Од ед на стра на ве те ни се 
функ ции ка ко пре тсе да тел на Со бра-
ни е то, пре ми ер или пре тсе да тел на 
др жа ва та. Пре ку ин сти ту ци и те, пак, 
ќе би дат до де ле ни без бед нос ни те ре-
со ри МВР, по тоа ДБК, БЈБ, ка ко и фи-
нан си ски те стол бо ви УЈП, ца ри на та... 
Во оваа фа за би тре ба ло да се од ви ва 

и  ад ми ни стра тив но по вр зу ва ње на 
фе де рал ни те еди ни ци.

Тре та та фа за би зна че ло са мо фор-
ма ли зи ра ње на фе де ра ли за ци ја та 
на др жа ва та.

Се то ова е пла ни ра но да се од ви ва 
по ле ка и на вре мен ски фа зи, со до-
бро исп ла ни ра ни че ко ри, зад кои ќе 
се кре не кам па ња иста ка ко што се 
од ви ва ше за те ри то ри јал на та пре-
рас пре дел ба. За по тсе ту ва ње и за 
ре фе рен ду мот за тоа СДСМ во де ше 
кам па ња де ка „не кои пра ша ња не 
зас лу жу ва ат од го вор“. Пос ле ди ци те 
од тоа се чув ству ва ат де нес.

Ту ка ле жи и од го во рот за мол кот и 
за не из ле гу ва ње то на ДУИ и на ДПА 
на из бо ри те. Ако за две те пар тии те-
шко мо же да се ка же де ка дејс тву ва ат 
авто ном но во це ла та по ли тич ка бор-
ба, су деј ќи и спо ред из ја ви те де ка ќе 
ја сле дат ме ѓу на род на та за ед ни ца, 
се га тие гле да ат мож ност за ис пол ну-
ва ње на ба ра ња та што во нор мал ни 
окол но сти би би ле не при фат ли ви за 
ма ке дон ски те по ли ти ча ри. Не смее 
да се изо ста ви и по ја ва та на Бе са и 
на раз лич ни те ра ди кал ни гру па ции 
со под др шка од Ко со во со кои За ев 
отво ре но пре го ва ра.

Се та оваа две го диш на ак ци ја на си-
те што се на со чи ја кон ури ва ње на 
ВМРО-ДПМНЕ, вклу чи тел но и дејс-
тву ва ње то на СЈО, е со цел на ма лу-
ва ње на вли ја ни е то на ВМРО-ДПМНЕ 
и на неј зи но то ра ко водс тво. Јас на е 
и при чи на та- по лес но ќе се дој де до 
ос тва ру ва ње на си му ла ци ја та на Ур-
ли ке Ма ри ја Шулц со не кој што ве ќе 
нај а вил „ви тка ње на кич ма та“.

Цвр сти на та на „кич ма та“ 25 го ди ни го 
за чу ва уни тар ни от ка ра ктер на Ре пуб-
ли ка Ма ке до ни ја, но и дол го трај но ста 
на бор ба та за име то и за ма ке дон ски-
от иден ти тет. Неј зи на та цвр сти на не 
ус пеа да ја скр ши ни кој од над вор. Сѐ 
до до а ѓа ње то на по ли тич ка та сце на 
во Ма ке до ни ја на чо век кој за се бе 
ве ли де ка е црп нат од ни ва од бо га 
да во ди по це на на сѐ. 

аКтуелно

www.republika.mk12 петок, 13 мај 2016 година www.republika.mk 13петок, 13 мај 2016 година



Л е то гос по до во 1993, оваа ко-
мич на пес на бе ше дел од 
сред но школ ска прет ста ва во 

то гаш но то ДУСО „Ор це Ни ко лов“.  Про-
гре сив на и сар ка стич на, алу ди ра ше на 
то гаш на та ка та стро фал на еко ном ска 
со стој ба, ка ко и на тол ку по треб ни-
те ин јек ции од ун гар ско-аме ри кан-
ски от „фи лан троп“ за си те сфе ри во 
др жа ва та. Од то гаш на та по ли тич ка 
но менк ла ту ра фи нан си ски по ма га-
ла до че ка ни со го лем ме рак во тие 
без о браз ни вре ми ња, ко га од мо рот и 
авто мо би лот оз на чу ваа кра ен лу ксуз 
за Ма ке до не цот. Про гре сив ни те сред-

но школ ци во оп што не беа ша ре ни. 
Беа ед но бој но мо дер ни, на стра на 
без днев ни ца, или ка кво и да е ве ту-
ва ње и по мис ла на неа, па по ве де ни 
од сво и те апо ли тич ки убе ду ва ња 
иде а ли стич ки се под би ваа со то-
гаш но то оп штес тве но уре ду ва ње. 
От то гаш по ми наа це ли 23 го ди ни. 
Ве ќе не со ну ва ме за „ју го ко рал“, 
кое се га чи ни 150-200 евра, ама „со 
плин“, а пра ша ње то за за ми ну ва ње 
на од мор не е „да ли“, ту ку – „ка де“...

Се пак, мно гу ра бо ти оста наа исти. 
Ка ко и ли кот на тие што има ат ко-
рист од Со ро со ва та „ка у за“.  Ах, да, 
„Ор це Ни ко лов“ се га е  СУГС, гим-
на зи ја, а то гаш бе ше со на со че но 
обра зо ва ние. Не про мен ли ви от, 
бал са ми ран дел од по пу ла ци ја та, 
из бра ни те де се ти ци, пак, сѐ уште 

се хра нат на иста та, не пре суш на 
гра да. Та ка е пре ку ден, а на ве чер 
ис ци ца но то го исту ра на ша ре ни 
про те сти. Нај ве ро јат но, зас пи ва ат 
со цуц ла-лаж ли вка со из гра ви ран 
Со ро сов лик, со ну вај ќи мир но за 
ид ни те „до на ции“ и за до вол ни 
од исту ре на та бо ја по ма ке дон-
ски те спо ме ни ци. Ал бан ски те 
не се ин те рес ни, иа ко се дел од 
исти от про ект. Та ка, ве ро јат но, 
ре кол Со рос. По ве ро јат но, си ва та 
еми нен ци ја Мил чин. Но ва та Фа ни 
е прем но гу „фа ни“ (смеш на), што 
би рек ле фи нан си е ри те, не ли... 
Мо же би зву чи гр до да збо ру ва те 
за „гра да та на Џорџ“, но мно гу ми-
на од ма ке дон ски те кон су мен ти 
на не го ви те „до бра“, ако во оп што 
по стои што и да е до бро во це-
ла та не го ва при ка ска, ги оправ-
ду ва ток му „ина ква та“ се ксу ал на 
ори ен та ци ја.  Дру ги те, мо же би 
се хе те ро, но тоа не ма вр ска со 
се ксу ал на та опре дел ба ту ку се  

Во мо мен тов, око лу 1.000 ли ко ви ја ко ри стат 
не пре суш на та Со ро со ва „до на ци ја“. 780 во  
НВО и 200 во опо зи ци ски от ме ди ум ски се ктор,  
мо же би не тол ку про фе си о на лен, кол ку  
по дат лив. Но и кај нив има ед на дра стич на,  
ка стин ска раз ли ка. На вр вот се мал ку те, веч ни  
и исти со ро со и ди, а по да ни ци те се на ре ку ва ат  
со ро со фи ли. Ед ни те за по ве да ат, дру ги те на  
свои пле ќи ис пол ну ва ат. Пр ви те, ка ко и си те штет ни ци,  
се прис по соб ли ви до бе скрај...

КОлКУ чИНИ МАКЕДОНИЈА?

Сорос плаќа, платениците 
исполнуваат

аналИЗа

Пишува | Љупчо Цветановски

„...еве дој де вре ме со рос да го 
мо ли ме, да ни да де не кој до лар  
- да не про пад не ме,
да не про пад не ме!“
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од не су ва на ва лу та та. При ма ат се ка ква: 
евра, до ла ри, де на ри, кру ни, руб ли, фран-
ци, ди на ри, фун ти. Не е бит но ка кви, бит но 
е да се па ри, оми ле на и за ед нич ка ка те-
го ри ја за си те ста ти сти и „ју на ци“ ин вол-
ви ра ни во Со ро со ва та дра ма на ма ке дон-
ски от ша ре но у мен „сло бо дар ски“ ап сурд.

АФИНИТЕТ: АКО НЕ „ЏВАКАТЕ“, ТОГАШ 
СТЕ ПОДОБЕН ЗА СОРОСОФИЛ
И та ка, ше го биј на та пес на на 17-го диш ни те 
сред но школ ци, след ни те 23 го ди ни ед на 
гру па Ма ке дон ци - по ге о граф ска опре дел-
ба, а, за жал, не и на ци о нал на, ја пее по сто-
ја но до стиг ну вај ќи го сво е то креш чен до. 
За во кал ни те спо соб но сти, по пу лар ни те 
Со ро со и ди до се га ус пе а ја да ин ка си ра ат 
не ве ро јат ни 100 ми ли о ни евра во џе бо ви те. 
Не ба ре се „Ро линг сто унс“, не ли... Во мо-
мен тов, нај мал ку 1.000 ли ко ви ја ко ри стат 
не пре суш на та „до на ци ја“: 780 во НВО и 200 
во опо зи ци ски от ме ди ум ски се ктор, мо же би 
не тол ку про фе си о на лен кол ку по дат лив. 
Но и кај нив има ед на дра стич на, ка стин ска 
раз ли ка. На вр вот се мал ку те, веч ни и исти 
со ро со и ди, а по да ни ци те се име ну ва ат ка ко 
со ро со фи ли. Ед ни те за по ве да ат, дру ги те 
на свои пле ќи бес по го вор но ис пол ну ва ат. 
Пр ви те, ка ко и си те штет ни ци, се прис по-
соб ли ви до бе скрај. Ја зна е те при ка ска та за 
глув ци те, кои ве ќе не ре а ги ра ат на отров 
на ме нет за нив. Да, ед на од те о ри и те за 
ите ле ген ци ја та е прис по соб ли во ста на си-
ту а ции, но на ши ве веч ни „ју риш ни ци“  по-
ве ро јат но се штет ни ци. За нив, по со од вет на 
би би ла те о ри ја та де ка по нук ле ар на вој на 
би пре жи ве а ле са мо ле бар ки те, за ед но со 
на ши те веч ни, не до пир ли ви НВО и ме ди-
ум ски ли ко ви што оп сто ју ва ат 20 го ди ни. 
Исти, бал са ми ра ни и пол ни со го то ви на и 
со стран ски про е кти.

Се пак, и та му не се си те исти. Иа ко „ре-
во лу ци о не ри те“ са ка ат ток му та ка да се 
при ка жат. За жал на ви сти на та, не нив-
на та, и на та му са мо исти те де се ти на ја 
чув ству ва ат ви стин ска та бла го дат на 
мил јар де ро ва та ка са. Ста ти сти ка та по-

ка жа де ка оста на ти те 990 ра бо тат 
за ми ни ма лец, но со убе ду ва ње – 
ако СДСМ дој де на власт, пла ти те 
ќе по рас нат. По треб на им е са мо 
„мал ку“ бо ја, ко ја ги чи ни ре чи си 
по ло ви на пла та, на су шен влог во 
по до бра и по исп лат ли ва ид ни на. 
Проб ле мот е што ни кој од нив не 
пра шу ва – што бид на со ми ли о ни-
те на Со рос? Ве ро јат но, пре о ку па-
ци ја та со „би тка та“ за сло бо да и 
со бо ру ва ње на „ре жи мот“ не им 
да ва вре ме да се пра ша ат за ова. 
А вре ме то не е проб ле мот, сѐ што 
тре ба е да поч нат да ги „џва ка ат“ 
ста во ви те и ин фор ма ци и те од тие 
што има ат при до би вки од Со ро со-
ви от ко лач. Не мо ра си те, ба рем 
се кој втор за лак. Ма кар и трет...

Ма ке дон ско то ми на то, пак, го 
откри ва не пре суш ни от и зго ле мен 
апе тит за но ви „ин ве сти ции“ во ме-
ди у ми те и НВО. Го ди на ва, вло гот се 
зго ле ми на це ли 5,3 ми ли о ни евра, 
ре корд во до се гаш ни те „до на ции“ 
на ФООМ. Ма те ма тич ки, пак, вло-
гот на Со рос и не е тол ку го лем. 
За до се га вло же ни те 100 ми ли о ни 
до ла ри или евра, тој до бил 12 го ди-
ни вла де е ње со ед на др жа ва чи сти 
ка ко сол за (1991-1998, 2001-2006). 
Во про сек, тоа го чи не ло око лу осум 
ми ли о ни го диш но, а, нај ве ро јат-
но, во тој пер и од од сво и те ма ке-
дон ски пос луш ни ци до бил мно гу, 
мно гу по ве ќе. Да не за бо ра ви ме, 
Џорџ Со рос, се пак, е биз нис мен, ма-
кар бил ми ли јар дер, а Ма ке до ни ја 
ка ко „играч ка“, мо же би, е ма ла, но 
мно гу е ин те рес на спо ред сво ја та 
ге о граф ска ме сто по лож ба. Дру га-
та стра на на при ка ска та е де ка за 
25 го ди ни по сто е ње на др жа ва та, 
не го го чи не ло че ти ри ми ли о ни по 
го ди на да ја тре се со си те из мис ле-
ни глу по сти, мал вер за ции и ла ги 
на не го ви те по си не ти ма ке дон ски 
че да. За еден од нај бо га ти те лу ѓе 
во све тот, ова е го лем ќеф за мал-
ку па ри. По мал ку од два до ла ра по 
жи тел го диш но. Сит ни ца или кап ка 
во мо ре то на Со ро со ви от оке ан... 

Ко лум ни стот и по-
ра не шен ја вен об ви-
ни тел Со тир Ко стов, 

чув ству ва по тре ба пр во да ги де фи ни ра 
ра бо ти те и со стој би те. Ве ли, пр во и ос-
нов но е да се де фи ни ра да ли во Ма ке-
до ни ја има ди кта ту ра, на ци зам, фа ши зам 
и ди кта тор?

КОСТОВ: Мно гу че сто, и исто тол ку не-
ос но ва но, при пад ни ци те на Отво ре но то 
оп штес тво, или фон да ци ја та на Со рос, 
Зо ран За ев и вр ху шка та на СДСМ та ка 
ми лу ва ат да го на ре ку ва ат по ли тич ки от 
си стем на пар ла мен тар на де мо кра ти ја 
во РМ, вла ста и на чи нот на неј зи но то вла-
де е ње и, се ка ко, ли де рот на ВМРО-ДПМ-
НЕ. Вед наш да ка жам де ка се ра бо ти за 
не поз на ва ње на ра бо ти те, со стој би те и 
по и ми те на по ли тич ка та мис ла и те о ри ја, 
но и на пра ктич на та по ли ти ка. Ако, пак, 
не е не поз на ва ње, то гаш е тен ден ци оз но 
и зло на мер но из вр ту ва ње на ре ал на та 
со стој ба во на ша та др жа ва и неј зи но 
гле да ње со ро зо ви те очи ла на Сем јон 
Сем јо но виќ (лик на ру ски от автор на 
ап сур дот Да нил Хармс, кој не мо же, 
не знае, не са ка и не смее да ја гле да, 
пер це пи ра и раз би ра ре ал но ста та ква 
ка ква што е), ко га на ле га лен по ли тич ки 
си стем се гле да ка ко на ре жим, ко га на 
пар ла мен тар на де мо кра ти ја ѝ се ле пи 
ети ке та на ди кта ту ра, и ко га ли дер на 
по ли тич ка пар ти ја со нај ви сок реј тинг 
ме ѓу гра ѓа ни те на Ма ке до ни ја, не ос но-
ва но и крај но тен ден ци оз но се на ре ку ва 
ди кта тор.

Вто ро, тре ба да се пре поз нае цел та што 
овие суб је кти, пер со ни и ли ко ви са ка ат 
да ја по стиг нат. А таа е ед на и единс-
тве на: за кон ски, ле гал но и ле ги тим но 
из бра на та власт во на ша та др жа ва да 
се спре чи во из вр шу ва ње то на за да чи те 
и да се со бо ри. Во пр ви от дел од оваа 
цел, тие и по стиг ну ва ат не кои ре зул та ти 
и, на ви сти на, ја спре чу ва ат вла ста да 
би де по е фи кас на и по ус пеш на. Но, за 
ос тва ру ва ње на крај на та цел, со бо ру-
ва ње на вла ста, тре ба да изе дат уште 
не ко ја фур на леб. Не ма ат кри тич на ма са 
на гра ѓанс тво што ги под др жу ва, има ат 
по греш на стра те ги ја на дејс тву ва ње, 
не е фи кас на та кти ка и крај но не со од-
вет ни ме то ди, ду ри, би ре кол, ме то ди 
спро тив ни на ос нов ни те прин ци пи на 
де мо кра ти ја та. Дол го вре ме дејс тву ва ат 
де стру ктив но, а изо ста ну ва ат ре зул та ти-
те што ги по са ку ва ат. И ту ка, се га, до а-
ѓа ат вал ка ни те па ри на ме ѓу на род ни от 
моќ ник, чо ве кот што па ри те ги за ра бо ти 
со бер зан ски шпе ку ла ции, Џорџ Со рос, 
кој исти те тие па ри ги вло жу ва во со-
бо ру ва ње ле гал ни си сте ми и вла ди на 

но во фор ми ра ни те др жа ви во Ју го и сточ-
на Евро па, по кон крет но во Бал ка нот, 
нај кон крет но, еве во Ма ке до ни ја. Зна чи, 
тре та кон ста та ци ја е де ка оваа фон да-
ци ја, неј зи ни от ме наџ мент пред во ден 
од дол го го диш ни от, т.е. веч ни от Вла де 
Мил чин, и ор га ни за ци и те што ги фи-
нан си ра ат(им фр ла ат по не ко ја ко ска), 
дејс тву ва про тив ин те ре си те на др жа-
ва та Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Ова ве ќе е 
не доз во ле но, ова е про тив ин те ре си те на 
др жа ва та и, се ка ко, про тив ин те ре си те 
на гра ѓа ни те. Тр пи еко но ми ја та, тр пи 
стан дар дот на гра ѓа ни те, тр пи раз во јот 
на Ма ке до ни ја. Тоа мо ра да се спре чи, 
тоа мо ра да се ану ли ра. При чи на по ве ќе 
се и при ме не то то на силс тво, по ка жа ни от 
ван да ли зам и сквер на ве ње то, на гр ду ва-
ње то и уни шту ва ње то на спо ме ни ци те на 
кул ту ра та, на умет но ста, ин сти ту ци и те 
на др жа ва та.

Ви се мо лам, да ли во Ма ке до ни ја има по-
е ди неч ни и ма сов ни убис тва и стре ла ња, 
да ли има сом ни тел ни ис чез ну ва ња на ли-
ца, да ли има ло го ри, да ли има кла ни ци, 
да ли има гас ни ко мо ри? Си те гле да ме и 
зна е ме де ка не ма! Да ли има из ма чу ва ња, 
тор ту ри и ре пре сии кон од дел ни ка те-
го рии лу ѓе, ет нич ки гру пи, при пад ни ци 
на од дел ни ре ли гии, од стра на на вла-
ста? И тоа го не ма! Ни ту го има ло, ни ту 
ќе го има. Ама, за тоа има не што дру го. 
Бру тал ност, на силс тво, ван да ли зам и 
де стру ктив но од не су ва ње кон ин сти ту-
ци и те, спо ме ни ци те на кул ту ра та, при-
пад ни ци те на по ли ци ја та и на др жа ва та, 
од стра на на лу ѓе то на оваа фон да ци ја 
– фон да ци ја та на Со рос – од стра на на 
неј зи ни те пла те ни ци, кои се за мис лу ва ат 
ре во лу ци о не ри-умет ни ци, и со бои ша-
ра ат, бо ја ди су ва ат, на гр ду ва ат, сквер-
на ват сѐ на што „’спон та но’’ ќе на и дат. 
Е од ко га на силс тво то и ван да лиз мот се 
спон та ни? Ка де го има тоа? Изг ле да са мо 
во при рач ни ци те на КАНВАС! Се пра шу-
вам да ли тие чу ле за не на си лен от пор, 
не на сил ни бун то ви, не на сил на бор ба, 
штрај ко ви. Не, ни слу чај но. Зна ат ли тие 
што е по ли тич ки пр кос. „Ни ко гаш роб, 
Мир ко и Сла вко!“ Мно гу бр зо ќе доз на ат, 
ќе ви дат, ќе по чув ству ва ат. Ко га пр кос-
ни от и мо би ли зи ран на род – гра ѓа ни те 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, ќе из ле зат на 
из бо ри, и ќе ре шат та ка ка ко што мис лат, 
а не ка ко што по са ку ва ат со ро со и ди те, 
кан ва си те и нес по соб ни те и не ка дар ни 
по ли ти ча ри. Зна чи, ни што од по врат ни от 
ефект што го оче ку ва ме ѓу на род ни от 
не ра ни мај ко и по ли ти кант ско-фи нан си-
ско-шпе ку лант ски ва га бонт Џорџ Со рос. 
Ре зул тат: не о че ку ван за нив, а по са ку ван 
од се кој нор ма лен во све тот - уште ед на 
не ус пеш на обо е на ре во лу ци ја.

КОСТОВ: ИНВЕСТИЦИЈА ВО НЕУСПЕШНА  
ОБОЕНА РЕВОЛУЦИЈА

аналИЗа

Јав на тај на е де ка фон да ци ја та на аме ри кан ски от 
моќ ник Џорџ Со рос фи нан си ра пар тии и нев ла ди-
ни ор га ни за ции не са мо во РМ, ту ку и во ре ги о нот 
и по ши ро ко, со цел де ста би ли за ци ја на по ли тич-
ки те си сте ми во овие др жа ви и со бо ру ва ње на 
нив ни те де мо крат ски из бра ни те прет став ни ци на 
вла ста, ве ли проф. д-р Та ња Ка ра ка ми ше ва - Јо ва-
нов ска од Прав ни от фа кул тет во Скоп је, спо ред 
ко ја сто ти ци те ми ли о ни до ла ри што се исту ра ат 
во ре ги о нот, вклу чи тел но и во Ма ке до ни ја, има ат 
ед на мош не очиг лед на и ор ке стри ра на за да ча 
што се по вр зу ва не са мо со ло би-ин те ре си те на 
им пе ри ја ли стич ки от моќ ник, ту ку и со не го ви от 
кон кре тен по ли тич ки естаб лиш мент.

КАРАКАМИШЕВА-ЈОВАНОВСКА: Во зад ни на та 
на ова по го ле мо по ли тич ко сце на рио во кое се 
вме ша ни и офи ци јал ни по ли тич ки стру кту ри ле жи 
иде ја та за втур ну ва ње на це ли от ре ги он на За па ден 
Бал кан во си сте мот на „цр ни дуп ки“ во све тот, пре-
ку кои на моќ ни кот тре ба да му би де обез бе де на 
по ли тич ко-ва зал на по зи ци ја на те ре нот, ка ко и 
не о гра ни че ни мож но сти за иско ри сту ва ње на при-
род ни те и дру ги бо гат ства на зем ји те што вле гу ва ат 
во тој си стем, без вол ја та на на ро дот. Под по и мот 
„цр на дуп ка“, всуш ност се де фи ни ра ге о граф ско-
те ри то ри јал ни от про стор, кој тре ба трај но да би де 
де ста би ли зи ран за ра ди ос тва ру ва ње ту ѓи аген ди и, 
пред сѐ, на ту ѓи ма те ри јал ни и друг вид ин те ре си. 
Це ло то сце на рио има за крај на цел „по ли тич ко“ 
ку пу ва ње на др жа ви те. Тоа се слу чу ва и се пра ви 
на мно гу ед но ста вен на чин. Ме ха низ ми те се пре-
поз на ва ат пре ку кла сич но то дис цип ли ни ра ње и 
по ли тич ко по ко ру ва ње на ле ги тим ни те по ли ти ча ри 
со раз ни фор ми на уце ни и за ка ни што им сто јат на 
рас по ла га ње, пре ку спро ве ду ва ње кон тро ли ра ни 
те ро ри стич ки на па ди на те рен, пре ку соз да ва ње ве-
штач ки гра ѓан ски не ми ри и по ли тич ка не си гур ност 
ме ѓу гра ѓа ни те. Пре ку овие по ли тич ки ин стру мен ти, 
моќ ни кот са ка и фа ктич ки да зав ла дее на те ре нот. 
По ли ти ча ри те ме сто да им се по ко ру ва ат на сво и те 
гла са чи, тре ба да им се по ко ру ва ат на стран ски те 
им пе ри ја ли стич ки ин те ре си. Тоа е крај на та цел. На 
овој на чин и пра ктич но се уни шту ва ви стин ска та 
по ли ти ка. Се пра ви кла сич но по ли тич ко из вр ту ва-
ње со кое тре ба да се соз да де по ли тич ки при вид 
и илу зи ја де ка, на вод но, по ли ти ча ри те во зем ја та 
се ори ен ти ра ни кон сво и те гра ѓа ни, а, всуш ност, 
тие се ви стин ски ма ри о не ти ста ве ни во џе бот на 
стран ски те ин те ре си. 

Пре ку клек ну ва ње, пре ку по ко ру ва ње и др же ње во 
ра це на по ли ти ча ри те што ги из би ра на ро дот, овие 
си ли има ат за цел де ле ги ти ми ра ње на др жа ви те и 
нив но ста ва ње во ску тот на су пер си ли те, се ка ко, 
за ре а ли зи ра ње иск лу чи тел но на сво и те ин те ре си 
и по тре би. Дис цип ли ни ра ње то на по ли ти ча ри те е 
одам на поч нат про цес во ре ги о нот, но и во дру ги 
де ло ви од све тот ка де што им пе ри ја ли стич ки от 
моќ ник има кон крет ни ин те ре си за вр зу ва ње на 
ра це те на ле ги тим ни те по ли тич ки ли де ри. Под 
евен ту ал на та бор ба и до ни ра ње стран ска по мош 
за де мо кра ти за ци ја на по ли тич ки те си сте ми на т.н. 
зем ји во раз вој, всуш ност се слу чу ва и се спро ве ду-
ва ек ла тант на по ли ти ка на на мет ну ва ње ви стин ска 
ре жим ска власт на стран ци те на ко ја тре ба да 
ѝ се по ко ру ва ат си те по ли ти ча ри и гра ѓа ни по 
си сте мот на ро бо ви ако са ка ат да жи ве ат во мир-

но вре мен ски ус ло ви. 
Им пе ри ја ли стич ки от 
моќ ник со Ге бел сов 
ум не ма за цел вне су ва ње по го ле ма де мо кра ти ја 
и по го ле ма еко ном ска бла го со стој ба ни ту во Ма-
ке до ни ја, ни ту во Ср би ја, ни ту во Цр на Го ра, ни ту 
во Ал ба ни ја. Тоа што се га е на сце на е кла сич на 
фор ма на не о фа ши стич ка по ли ти ка на по ли тич ко 
осво ју ва ње ту ѓи др жа ви со при ме на на со вре ме ни 
ме то ди и та кти ки на пот чи ну ва ње на по ли ти ча ри те, 
а пре ку нив и на гра ѓа ни те во кон крет ни те зем ји. 
Тоа пот чи ну ва ње тре ба да до ве де до це лос на по ли-
тич ка сер вил ност на по ли тич ки те ели ти во зем ја та, 
кои ќе би дат при ну де ни да ра бо тат са мо за ту ѓи те 
ин те ре си. Ток му за тоа и па ри те што се исту ра ат во 
Ма ке до ни ја за по стиг ну ва ње на овие це ли се не-
ве ро јат ни, тие се фра пант ни. Кол ку што е по го лем 
вло гот што се ста ва во зем ја та, тол ку се по го ле ми и 
ин те ре си те на фи нан си е рот. Су ма та од 5.332.758 
евра за опо зи ци ски те ме ди у ми и за т.н. нев ла ди ни 
ор га ни за ции е са мо дел од фи нан си и те исту ре ни 
на те ри то ри ја та на Ма ке до ни ја во пос лед ни те 25 
го ди ни. Ме сто овие па ри да одат во про це си што 
ќе зна чат ви стин ско уна пре ду ва ње на ква ли те тот 
на ма ке дон ски от по ли тич ки, пра вен и еко ном ски 
си стем, по до бру ва ње на еко ном ски от стан дард на 
гра ѓа ни те, по до бру ва ње на оп шта та бла го со стој ба 
во зем ја та, овие па ри се пре теж но на ме не ти за 
по тку пу ва ње на ши со гра ѓа ни, кои, за жал, за ма е ни 
од ми ри сот на па ри те се вр тат и про тив др жа ва та, 
и про тив сопс тве ни от на род. 

На ши те здру же ни ја на гра ѓа ни што во де це ни ски 
кон ти ну и тет се фи нан си ра ни од овие ан ти др жав ни 
па ри ве ќе се ри оз но има ат из гра де но ин фра стру-
кту ра од пре теж но мла ди ли ца вклу че ни во раз ни 
про е кти пре ку кои тие и фа ктич ки спро ве ду ва ат 
пре циз ни за пад ни ин струк ции ка ко да се сме ни 
вла ста што не му од го ва ра на фи нан си е рот. Тоа е 
ви стин ски „гра ѓан ски тре нинг“ што мно гу дол го вре-
ме вла ста во Ма ке до ни ја го гле да ше и то ле ри ра ше 
под пре ве зот на функ ци о нал на та де мо кра ти ја во 
зем ја та, а, всуш ност, кон тра ин те ре си те на Ма ке дон-
ци те. Точ но е де ка се ко ја де мо крат ска др жа ва тре ба 
да го пот тик ну ва гра ѓан ски от се ктор во на со ка на 
соз да ва ње сло бод ни ус ло ви за гра ѓан ски ини ци ја-
ти ви, кои тре ба да ра бо тат во на со ка на ре а ли за ци ја 
на гра ѓан ски те ин те ре си. Но, ко га јас но се гле да 
де ка гра ѓан ски те ор га ни за ции ра бо тат и дејс тву ва ат 
про тив др жа ва та, про тив устав ни от по ре док на си-
сте мот, и про тив ста бил но ста на др жа ва та, крај но 
вре ме е да рас чи сти ме со овие стру кту ри. На тоа 
нѐ об вр зу ва и Уста вот на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
ка де што во член 20 јас но стои де ка про гра ми те и 
дејс тву ва ње то на здру же ни ја та на гра ѓа ни те и на 
по ли тич ки те пар тии не мо жат да би дат на со че ни 
кон на сил но ури ва ње на устав ни от по ре док на 
ре пуб ли ка та, и кон пот тик ну ва ње или по ви ку ва ње 
на во е на агре си ја или раз го ру ва ње на на ци о нал-
на, рас на, или вер ска омра за или не тр пе ли вост. 
Со ог лед де ка це ло то „се мејс тво“ ор га ни за ции се 
ди рект но по вр за ни со ма ти ца та на фон да ци ја та 
на Со рос во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, кои во сво е то 
дејс тву ва ње де мон стри раа ви стин ско на силс тво 
во ури ва ње то на устав ни от по ре док на зем ја та, на 
по тег се ин сти ту ци и те на си сте мот во зем ја та да 
се спро тив ста ват на овие не га тив ни про це си што 
ја вле чат зем ја та кон безд на.

КАРАКАМИШЕВА-ЈОВАНОВСКА:  
УСТАВОТ НÈ ОБВРЗУВА ДА РАСЧИСТИМЕ  
СО ОВИЕ СТРУКТУРИ
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ПрокоПиС 
ПавлоПулоС

ваСко  
еФтов

Циничните фалсификато-
ри на историјата, кои, за 
жал, се наследници и след-
беници на културата на 
тоталитарните режими, 

што се докажа и со неодамнешното брутално однесу-
вање кон бегалците, не можат да се преправаат дека 
се пријатели на Грција и, уште повеќе, неразбирливо 
е да се залажуваат дека со таквите ставови може да 
се приклучат во ЕУ и во НАТО. Грчкото вето е ставено 
и за него не може да се преговара.

По големата победа на 
Алексадар Вучиќ на из-
борите на 24 април беше 
сосема јасно дека меѓуна-
родната заедница нема да 

дозволи или ќе се обиде по секоја цена да ги спречи 
изборите на 5 јуни за да не му овозможи на Нико-
ла Груевски да извојува толку убедлива победа на 
македонската политичка сцена. Тука се поставува 
прашањето зошто Александар Вучиќ беше донесен во 
една таква политичка ситуација? Од една единствена 
причина - имаше задача да го признае Косово. Затоа 
беше оттргнат од партијата на Воислав Шешељ, по што 
беше направена партијата Српска напредна странка 
и како лидер на таа партија, односно како премиер 
на Србија мораше да ги исполни домашните задачи. 
Ако не ги исполни тие домашни задачи ќе му се случи 
македонско сценарио. Но, во конкретниот случај за 
Македонија, што треба да исполни Никола Груевски? 
Да го реши проблемот со името? Ќе видиме.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
Зоран  
Заев

Првата беше во 1999 го-
ди на за време на бом-
бардирање на НАТО на 
поранешна Југославија, 
кога имаше голем бран 
бегалци од Косово. Втората во 2001 година, кога имаше 
внатрешен конфликт. Ова е трата паника, која веќе се 
надминува и е најблага. Преземените мерки се оче-
кувани и се во одбрана на денарот како национална 
валута. За разлика од кризите во минатото, сега и 
Народната банка е многу поподготвена и со добар 
кадар, а, исто така, и банките се многу поздрави, добро 
капитализирани и со висока ликвидност, па затоа нема 
потреба од паника. Во однос на сегашните случувања, 
загубија само тие што ги подигнаа штедните влогови 
и ги заменија девизите, а добија банките.

ЉуБе  
трПеСки

Ако се оди на нерегуларни 
избори тие може да бидат 
непризнаени од Никола 
Груевски. Имајте го тоа во 
предвид. Опозицијата во моментот е убедена ако оди 
на избори ќе победи и ќе ја добие поддршката. Но 
тие избори може да бидат непризнаени од Никола 
Груевски и Али Ахмети како претставници на власта. 
Зошто? Затоа што нема услови за фер и демократски 
избори. Едноставно.

Маријана  
Петир

Опозицијата бараше да се 
одржат избори и пред нив, 
без избори да влезат во из-
вршната власт и да пре-
земат одредени ресори. 

Колку што можам да видам, изборите се одложени без 
разлика што и опозицијата ги бараше, па се откажаа 
од изборите и сега гледаме нови најави, опозицијата 
нема да излезе на изборите. Овој пристап не е добар, 
кога ќе го потпишете договорот и ќе се согласите на 
нешто тогаш сите страни треба да се придржуваат до 
тој договор. Доколку неколку пати го прекршите тоа 
што е договорено, тогаш кој ќе ви верува следниот 
пат? Треба да се почитува Договорот од Пржино затоа 
што во него се вложени големи напори.

Не можам да разберам 
од каде доаѓаат обвину-
вањата од „Мост“ и од 
„Цивил“, но и нив како 
и колегите во ДИК од СДСМ, кои и понатаму ја бојко-
тираат работата на Комисијата, ги покануваме да 
дојдат и отворено да кажат што им пречи во рабо-
тата на Комисијата. Сите други членови решивме 
да му одговориме на министерот за внатрешни 
работи Оливер Спасовски, кој со поединечно писмо 
до секој од нас побара во Избирачкиот список да не 
влезат 138.167 луѓе со валидни патни исправи. Тоа 
ќе значеше дека им го одземаме правото на глас. 
А законот пропишува дека право на глас има секој 
полнолетен деловно способен граѓанин што има 
валидна лична карта и патна исправа.

Силвана  
Бонева

сите да ги зафати. Едни да ги 
полуди, други да ги погреба. 
Кој како бил со здравјето. 

Бандитот, како и секој газ-
да, е богат човек. Поседува 
сѐ и сешто, а највредното 
му е еден УСБ-меморија со 
многу приватни разговори 
од јавни личности и бизнис-
мени. Имало меѓу муабети-
те и интимни, па чаушот и 
бандата воајерски ги пре-
слушувале и им се јавувале 
на познатите и им викале: 
„Ќе те кажам на жена ти“.  
И тоа е фабрика, печката 
треба некого валкано да 
го изгори. 

Туку, нашиов газда чауш, 
влезен во филм дека е др-
жава, а во подрумот му ра-
боти МВР, периодов е прив-
ремено раселен, па малку е 
и расеан поради тоа. Му се 
појавила на врата вистин-
ската држава, тој не успе-
ал да летне со килимчето, 
зашто му било подарок за 
дневната од газда Зец, па 
сега престојува на студено, 
кај што нема топла семеј-
на и работна атмосфера, 
па нема ни килимче. Тој 
не знаел дека подароците 
од газда Зец се јалови, па 
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Место на живеење: 
Подземна бб

Занимање: 
Бандит

Образование: 
Газда

алаДин Чауш акбар!

Чауш Акбар е газда, човек 
со место на живеење во 
политичкото подземје. 

Има мал семеен бизнис за 
афери. Некои копаат буна-
ри, чаушот копа по животи. 
Колку да се работи нешто. 
Кога не е сезона за копање, 

работи како прв бандит на 
газда Зец. Всушност, газду-
вањето и работата како дa 
им се измешани. Не се знае 
кој пие, кој плаќа, ама важно 
да се работи нешто, да се од-
работи за некого. 

Веројатно, подобро би било 
да се рече дека чауш Акбар 
е бандит по бизнис. И тоа 
не е бизнис со гранапчина, 
туку цела фабрика, дами и 
господа. Фабрика! Со оџак 
што татни и без филтри на 
оџакот. Кога чади, канцерот 

не прелетуваат граници, а 
толку многу му се радувал 
на подарокот.

И наместо да газдува, тој 
казнува. Самиот себеси се 
казнува што се фатил со Зец 
во орото. А Зец, шприцер. 
Отворил албум со аболиции 
и веќе има две сликички. А 
чаушот не доби сликичка 
и многу се налути. Многу. 
Газдава ортак си лапна две 
сликички и си седи мадро, 
демек ја нејќел втората, му 
била дупликат, ама не му 
ја ни дава, а и не се менува. 
Си ја чува. 

А фабрикантов чауш, кај без 
килимче, па и без сликичка, 
е во многу лоша ситуација. 
И како после по бога да не 
вика?! Е така, прво викаше 
по ортакот, ама тој газда со 
сликички, не слуша, па по 
мајка, таа е прва да помогне 
во мака, но не е семоќна. А 
кога не помагаат земните, 
викај по небесните – па кога 
пушти чаушот едно грло, 
застанат пред судот зем-
ски викајќи „Алаху акбар“, 
„Алаху акбар“. Ама и тој се 
оглуши. На чаушот ќе му се 
суди на земјата за гревовите 
од подземјето. � (р.р.)

Захир Бекири-Чауш 
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ЕКОНОМИЈАПолиТиЧКАТА КриЗА ПоЧнА СЕриоЗно ДА влијАЕ врЗ ЕКономијАТА

Бизнисот во лер, сите сектори трпат

влошените услови за работа на среден 
рок може да предизвикаат економска 
стагнација, а ако не се преземат 
итни, ефикасни мерки, не е исклучен 
и почеток на економски регрес. 
најголемиот удар го чувствуваат 
преработувачката, металната и 
електроиндустријата, кои се соочуваат 
со поместување на сите планови 
за посети на странски партнери, 
кои имале за цел да ги разгледаат 
можностите и да дефинираат детали 
за склучување договори

тали за склучување договори. 
Ваквите одложувања на посе-
тите се од земјите на Европска-
та унија и од Блискиот Исток. 
Сѐ на сѐ, и граѓаните и бизнисот 
трпат огромни загуби, поради 
што сите бараат да се стави крај 
на вештачки предизвиканата 
политичка криза.  

� Сите суштински фактори 
во државава мора да сфа-
тат дека политичката криза 
мора да заврши за животот на 
граѓаните да продолжи. Сега 
сѐ е ставено на стенд бај. Биз-
нисот ги одложува плановите 
за инвестирање, се откажу-
ваат нарачки, се менуваат 
поставени цели. граѓаните 
во паника купуваат девизи, 
ги преименуваат девизните 
заштеди во евра или ги ва-
дат од банка, постои општа 
паника дали утре фирмите 
во кои работат луѓето ќе на-
малуваат вработени поради 
намалениот обем на работа. 
Сите се во грч и неизвесност. 
Токму поради тоа мора што 
поскоро да се најде излез од 
сегашната состојба за да се 
вратат на претходните пате-
ки на економски пораст и на-
предок. ова како да е намер-
но смислено сценарио, токму 
кога ни тргна на економски 
план сѐ се уништи и не врати 
назад - сметаат аналитичарите. 
      
Стопанската комора на Маке-
донија тврди дека состојбата 
е загрижувачка. Сите сектори 
трпат, освен градежниот, барем 
засега.

� ваквата ситуација во на-
редниот период ќе влијае 
негативно врз поголемото ан-
гажирање на капацитетите, 
зголемувањето на производ-
ството, вработувањето и раз-
мената со странство – смета 
директорката во Стопанската 
комора на Македонија, Билја-
на Пеева - Ѓуриќ, изнесувајќи 
ги резултатите од последното 
анкетно истражување на Комо-
рата спроведено во средината 
на април годинава.

Oткажувања на договори-
те за соработка се можни и 
во фармацевтската, но и во 
земјоделската и прехранбе-
ната индустрија, но засега 
нема одредени нарушувања. 
Актуелните случувања, велат 
стопанствениците, барем засе-
га не влијаат врз градежниот 
сектор, кој постојано е главен 
носител на значителен дел од 
стопанските активности. 

� очекувањата на компании-
те од градежништвото се 
дека ќе го задржат трендот 
на зголемена активност, не 
само во нискоградбата туку 
и во високоградбата, а на тоа 
упатува и зголемувањето на 
одобренијата за градење од 
12 отсто, издадени во први-
те два месеца од годинава 
– објасни Пеева - Ѓуриќ, дода-
вајќи дека градежните ком-
пании засега не искажуваат 
посебно изразени проблеми 
во тековното работење, меѓу-
себната соработка е коректна, 
а постојат проблеми во напла-

тата, но тоа не влијае драстич-
но на ликвидноста, која, според 
нив, моментно е на задоволи-
телно ниво.

И металургијата не трпи до-
полнително негативно влија-
ние зашто на домашен план 
реализира многу мал дел од 
своето производство, но нема 
откажувања на нарачките од 
странските партнери поради 
несигурност од испорака. Кај 
компаниите, пак, од земјодел-
ско-прехранбениот сектор, ге-
нерално, на домашниот пазар 
се чувствува влијание од акту-
елните состојби. 

Во тутунската индустрија засега 
нема никакви проблеми, додека 
текстилот до крајот на годинава 
очекува резултатите да бидат на 
исто ниво како лани. 

Стопанската комора оценува 
дека е охрабрувачки што голем 
дел од македонските компании, 
кои имаат сигурен пласман 
надвор, засега немаат најави за 
раскинување на договорите или 
нивно редуцирање. 

И Стопанската комора на севе-
розападна Македонија алармира 
дека бизнисот, поради политич-
ката криза во земјата, трпи го-
леми штети, неговиот опстанок 
е речиси доведен во прашање, а 
посебно се погодени малите и 
средните претпријатија. Отежна-
то е функционирањето на инсти-
туциите, а странските партнери 
стравуваат од на тамошна сора-
ботка и инвестирање.

� Политичките фактори мес-
то да се посветат на реша ва-
ње на ситуацијата, се занима-
ваат со својот личен интерес. 
Тешко е да се каже кој е ви-
новен, но сите треба да би-
дат одговорни, сериозно да 
се однесуваат и да донесат 
долгорочни одлуки – смета 
претседателот на комората 
на северозападна Македонија, 
Неби Хоџа.

Поради политичката неизвес-
ност, Комората на среден рок 
очекува економска стагнација, 
а ако не се преземат итни, 
ефикасни мерки, не е исклу-
чен, како што истакна Хоџа, и 
почеток на економски регрес.

Бизнисмените сметаат дека се-
кое високо меѓународно ранги-
рање на Македонија во однос 
на деловната клима во вакви 
услови не е валидно зашто 
перцепцијата на странските 
компании е сосема поинаква.

И гувернерот на НБМ, Димитар 
Богов предупреди дека кризата 
мора брзо да заврши затоа што 
штетата врз домашната еконо-
мија ќе биде голема.НБРМ веќе 
излезе со мерки за стабили-
зирање на пазарот. Ја зголеми 
основната камата за 0,75 отсто, 
што може да доведе до намалу-
вање на кредитирањето и поска-
пување на каматите. Мерката е 
донесена по шпекулациите за 
девалвација на денарот, кои при-
донесоа граѓаните да ги подига-
ат од банките своите денарски 
заштеди. �

Политичката нестабилност 
и криза што трае извесен 
период почнува сѐ повеќе 

да влијае врз економијата и 
бизнисот. Намалена е проек-
цијата за економски пораст што 
го фрла на колена стандардот, 
живејачката и сето економско 
заживување што беше реги-
стрирано пред почетокот на 
политичката криза. Според 
процените, кризата ќе однесе 
најмалку 170 милиони евра. 
Оваа сума е разликата меѓу 
првично планираниот пораст 
за земјава годинава, и тој што 
би се остварил доколку криза-
та потрае. Имено, првично На-
родната банка на Македонија 
излезе со сценарио за пораст 
на економијата од 3,5 отсто, 
но сега го објави и најновото  
песимистичко сценарио според 
кое порастот би изнесувал едвај 
1,7 отсто.  Разликата меѓу овие 
две стапки изнесува 170 мили-
они евра. Нестабилниот поли-
тички амбиент ги принудува 
странските инвеститори да 
почнуваат да ги преиспитуваат 
своите планови за вложување 
во земјава, а во согласност со 
вкупните услови, штета трпат 
и домашните фирми. Најго-
лемиот удар го чувствуваат  
преработувачката, металната 
и електроиндустријата, кои 
се соочуваат со поместување 
на сите планови за посети на 
странски партнери, кои имале 
за цел да ги разгледаат мож-
ностите и да дефинираат де-

Ваквата 
ситуација во 

наредниот пе-
риод ќе влијае 
негативно врз 
поголемото 
ангажирање 
на капаци-
тетите, зго-
лемувањето 
на производ-
ството, вра-

ботувањето и 
размената со 

странство
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македонија

Растат трошоците за живот

Македонија меѓу најпривлечните 
држави за гринфилд-инвестиции 
во Источна Европа

Трошоците на живот во април во однос 
на март годинава се зголемени за 0,1 
отсто, а цените на мало за 0,5 отсто. 
Споредено со април лани трошоците на 
живот се намалени за 0,7 проценти, а 
цените на мало за 0,6 проценти, објави 

Македонија се најде на седмото место во 
Источна Европа според бројот на грин-
филд-проекти, како и на третото место 
по бројот на проекти на странски инвес-
титори по глава на жител на ранг-лис-
тата на реномираниот магазин „Сајт 
селекшн“. Пред Македонија,се најдоа 
само чешка и Унгарија. Според првиот 
човек на Дирекцијата за управување со 
индустриските зони, Виктор Мизо, ова 
ќе биде знак за странските компании 
дека Македонија е добро место за да ги 
вложат своите пари.

Голем број компании започнаа со ра-
бота или ќе стартуваат годинава. „Ген-
терм“ и „ОДВ електрик“ се при крај со 
изградбата на погоните во зоната во 

Катализатори, делови за возила, 
авиони и бродови. Ова се најизве-
зуваните производи од земјава во 
првите три месеци од оваа година. 

Од јануари до март од Македонија 
се извезени машини и транспорт-
ни уреди во вредност од преку 280 
милиони евра или 30 отсто повеќе 
од истиот период лани. Во истиот 
период извозот на хемиски произ-
води стигнал близу 250 милиони 
евра или 26 отсто повеќе споредено 

Од Македонија се извезуваат сÉ поскапи производи

Канадска обука за работа 
на нашите претприемачи во 
услови на политичка криза
Експерти од Канада ќе ги обучу-
ваат домашните претприема-
чи како да им опстои бизнисот 
во услови на политичка криза. 
На обуките за подобри биз-
нис-вештини  кои Македонија 
2025 ги спроведува заедно со ка-
надска школа, претприемачите 
кои ги чувствуваат проблемите 
од политичката неизвесност во 
земјава ќе можат да ги кажат 
проблемите и да добијат совет 
од експертите како треба да се 
однесуваат во вакви услови.

Комуникацијата, финансиското 
планирање и маркетингот се но-
тирани како главни проблеми со 
кои се соочуваат младите прет-
приемачи во земјава. Годинава 
на обуките најзастапени се мла-
дите претприемачи од секторот 
за информатичка технологија, 
услужните дејности и од агро-
бизнисот. Пријавени се вкупно 
100 претприемачи, но помош ќе 
добијат 44 претприемачи.

На 15 мај завршува рокот 
за поднесување барања за 
субвенции
На 15 мај 2016 година завршува ро-
кот за поднесување барања за ди-
ректни плаќања за произведено и 
предадено овчо, козјо и кравјо мле-
ко од октомври до декември 2015 
година. Висината на поддршката 
е 3,5 денари за литар, а барањата 
се поднесуваат електронски, во 
подрачните единици на Министер-
ството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство каде што е регис-
трирано земјоделското стопанство.

На 15 мај завршува и рокот за по-
днесување барања за директни 
плаќања за несилки внесени во 
капацитет за производство на 
јајца во период од октомври до 
декември 2015 година. Висината 
на поддршката изнесува 100 дена-
ри за купена и за внесена несилка 
во одгледувалиште на кокошки 
несилки за производство на јајца.

свет

Грција ги намалува пензиите 
повисоки од 1.170 евра, го 
зголемува ДДВ 
И покрај силните протести организира-
ни во Атина и во многу други градови 
кои доведоа до парализа на државата, 
грчкиот парламент, сепак, ја одобри 
спорната пензиска и даночна реформа, 
што беше услов за добивање нова по-
мош од меѓународните кредитори, ЕУ и 
ММФ. Реформата вклучува намалување 
на највисоките пензии, спојување на 
повеќе осигурителни фондови и зголе-
мување на осигурителните придонеси, 
како и повисоки даноци при што најпо-
годени ќе бидат луѓето со средни и со 
високи примања. Се предвидува и посте-
пена ликвидација на професионалните 
осигурителни фондови и воведување 
на акцизи на голем број производи. 
Целта е грчката држава да заштеди 5,4 
милијарди евра - услов на Европската 
унија и на Меѓународниот монетарен 
фонд за добивање на следната транша 
од помошта за земјата.

Бугарите ќе даваат бонус од 
30 евра за секој турист
Здружението на хотелиерите и угос-
тителите во Бугарија ја разгледува 
можноста на секој турист кој година-
ва ќе ја одбере Бугарија како дести-
нација за одмор да му додели бонус 
од 30 евра.

� Тоа би можело да биде бесплатна 
масажа, бања, анимација и слич-
но“- истакнал за порталот „Олњусблг“, 
Благоја Рагин, претседател на оваа 
асоцијација и потсетува дека слич-
ни „подароци“ за туристите даваат и 
други земји, како на пример Грција и 
Хрватска. Како посебно важно, Рагин 
го наведува зголемувањето на бројот 
на нискобуџетни компании меѓу Бу-
гарија и државата од каде што им 
доаѓаат најмногу туристи.

Малото зголемување на  
платите во еврозоната не дава 
можност за пораст

Се очекува годинава цените на 
кафето драстично да се зголемат, 
откако падна производството на 
кафе во Виетнам, водечкиот свет-

Во даночниот рај се насочуваат 221 милијарда долари  

со првиот квартал од 2015 година.
Овие две ставки чинат повеќе од 
половината од вкупниот извоз во 
првото тримесечје кога тој изне-
сувал 983 милиони евра што е 5,7 
отсто повеќе од лани.

Зоните и годинава се предводници 
на порастот на извозот. Заклучно 
со април од нив се извезени стоки 
во вредност од преку 560 милиони 
евра или за 30 отсто повеќе споре-
дено со истиот период лани.

ски производител на сортата робус-
та, поради сушата која е најголема 
во последните 30 години во земјата. 
Во бербата што почнува во октом-
ври, виетнамските фармери од осум 
производители ќе соберат само 1,5 
милиони тони. Минатата сезона беа 
набрани 1,65 милиони тони, па оваа 
сезона бербата ќе биде најслаба од 
сезоната 2012-2014 година.

Цената на кафето робуста, кое се 
користи најмногу за производство 
на инстант кафе, порасна во април 
за речиси шест отсто, а расте по-
следователно три месеци, што не 
беше забележано во последните 
две години. 

Во петокот, цената запре на 1.649 
долари за тон, што е највисока цена 
од почетокот на ноември. Во текот 
на оваа година цената скокна за ре-
чиси осум отсто.

Освен во Азија, неповолните вре-
менски услови предизвикани од 
феноменот „Ел Нињо“ го намалија 
производството и во Јужна Америка.

Европската централна банка (ЕЦБ) не 
очекува инфлацијата во еврозоната во 
догледна иднина да ги достигне посаку-
ваните нивоа. Податоците на Евростат 
покажуваат дека еврозоната повторно 
се соочува во дефлација во април. ЕЦБ 
истакнува дека основната инфлација, 
која ги исклучува нестабилните цени 
на стоки како свежа храна и енергет-
ски ресурси, останува под еден отсто.  
Централната банка веќе 14 месеци при-
менува невидена програма за квантита-

денеска Државниот завод за статисти-
ка. Порастот на трошоците на живот од 
0,1 процент минатиот месец е резултат 
на повисоките индекси на свежото и на 
разладеното овошје за 4,8 проценти, на 
сушениот зеленчук, друг конзервиран 
и преработен зеленчук за 1,4 проценти, 
на алкохолните пијалаци за 0,4 процен-
ти, на внатрешните органи, свежата и 
разладена риба за 0,3 проценти и на 
замрзнатиот зеленчук, освен компирот, 
за 0,2 процента. 

Намалување на трошоците на животот 
во април во однос на март годинава е 
забележано кај свежиот и кај разладе-
ниот зеленчук, освен компирот, за 6,3 
проценти, маслото и маснотиите за 2,4 
проценти, и кај другите прехранбени 
производи за 1,4 проценти.

Компаниите во 2015 година насочиле 221 милијарда долари во земјите со ни-
ски даноци, пред сѐ во луксембург и во Холандија, а 72 милијарди инвестиции 
отишле во две британски даночни оази – Британските Девствени Острови и 
Кајманските Острови, објавија Обединетите нации. Но, компаниите повлекле 
милијарди долари од луксембург и од Холандија во последниот квартал на 2015 
година, откако тие земји воведоа нови ЕУ правила за сузбивање на штетните 
даночни практики. Протокот на средства кон Британските Девствени Острови и 
кон Кајманските Острови е приближно во границите на просечните вредности, 
но во последниве години изворите на парите се префрлени од богатите земји кон 
земјите во развој. Помеѓу 2010 и 2014 година најголемите извори на средства 
биле Хонгконг, САД, Русија и Кина.

Прилеп, односно во Струга, а на по-
четокот на март „Ки сејфти системс“ 
започна со работа во фабриката во Ки-
чево. Активно се гради и во зоните во 
главниот град. Во Бунарџик се градат 
три фабрики, на македонската фабрика 
„Хајтек“, германско-египетската фабри-
ка „Гес“ и белгиската „Ван Хул“. При крај 
со градба е и италијанската фабрика 
„Кондево“ во Штип, а наскоро се очеку-
ва да стартува изградбата на погонот 
на „Џонсон контролс“ во Струмица.

тивно олеснување. Печатењето пари 
заедно со други мерки како воведување 
негативни каматни стапки првично по-
могнаа за слабеење на курсот на еврото. 
Меѓутоа, од почетокот на оваа година, 
единствената европска валута повторно 
почна да поскапува. Минатата недела 
Европската комисија ги намали про-
гнозите за просечната инфлација во 
еврозоната до едвај 0,2 отсто за целата 
2016 година. Ниските инфлациски оче-
кувања се поврзани и со слабиот пораст 
на платите во еврозоната. ЕЦБ наведува 
дека во последните години порастот на 
платите систематски останува под про-
гнозираните плати од аналитичарите.

Цената на кафето ќе порасне, 
„Ел Нињо“ го уништи родот 
на сортата робуста



АКТУЕЛНО

БреГзит 
предизвикува 
домино-ефект

Сѐ ПовЕЌЕ ЕвроПЕјци ПоСАКУвААТ иЗлЕЗ оД ЕУ

Анкетата спроведена од 
25 март до 8 април од 
истражувачката агенција 

„Ипсос МОРИ“ која опфатила 
преку шест илјади граѓани на 
Европа не покажува дека ЕУ 
наскоро ќе се распадне. Мно-
зинството Европејци сѐ уште 
се за останување во ЕУ, но од-
делни трендови се загрижу-
вачки, особено за оние што ра-
ботат на уште поинтегрирана 
ЕУ како федерална држава. 

Процентот што покажува 
дека 50 отсто од граѓаните на 
осумте најголеми земји во ЕУ, 
Белгија, Франција, Германија, 
Унгарија, Италија, Полска, 
Шпанија и Шведска сакаат 
да гласаат на национален ре-
ферендум, не мора да значи 
ништо. луѓето сакаат да имаат 
право на избор, исто онакво 
право какво што имаат Бри-
танците оваа година. Тоа не 
значи дека половината од нив 
би гласале за излез од ЕУ, туку 
дека по британскиот пример и 
тие сакаат да гласаат. Опасно 
во анкетата се оние 30 про-
центи од испитаниците што 
би гласале за излез од ЕУ, а 
уште поопасни се резултати-
те од поединечни земји како 
Италија и Франција. Очигледно 
Италијанците сѐ уште се сеќа-
ваат дека до пред 15 години 
за 1.000 лири или сегашно по-
ловина евро можеле да купат 

капучино и кроасан, а нивните 
соседи, Французите, сѐ уште 
не можат да заборават дека 
со десет франци или сегашни 
1,5 евра можеле да се напијат 
шише квалитетно вино. Дури 
41 отсто од Италијанците би 
гласале за излез од ЕУ, додека 
кај Французите овој процент е 
уште поголем, 48 отсто. За из-
лез од ЕУ не се Полјаците со 22 
отсто и Шпанците со 26 отсто. 

Од анкетата не може да се 
види колкав е јазот меѓу та-
канаречената „стара“ и „нова“ 
Европа затоа што само Полска 
е дел од поново примените 
членки. Покрај фрустрации-
те кај старите членки поради 
финансирањето на поновите, 
кај голем дел од Европејците 
силно влијание имаат кризата 
со бегалците и стравот од нив 

како и порастот на радикални-
от национализам, кој во многу 
земји повторно е поврзан со 
бегалската криза. Сето тоа го 
потхранува и евроскептициз-
мот, кој и без последните кри-
зни ситуации имаше тренд на 
пораст во неколку влијателни 
членки на ЕУ. 

Дали наведената анкета ќе ос-
тане само статистичка опера-
ција без голема важност може 
да се знае веќе утрото на 24 
јуни кога ќе бидат преброени 
гласовите на британскиот ре-
ферендум. Доколку Британија 
се одлучи за излез, за очеку-
вање е дека анкетата ќе биде 
многу важна во натамошниот 
договор за правецот по кој ќе 
се движи ЕУ затоа што за многу 
од Европејците ЕУ нема да биде 
иста без Велика Британија. Но 
дури и да не се тоа, анкетата 
може да биде важна затоа што 
голем дел од тие што учеству-
вале во неа ќе ги сакаат исти-
те бенефиции што ќе ги добие 
Британија за да остане во ЕУ. 

На Македонија како светски 
рекордер според процентот 
на граѓани што сакаат да 
станат дел од ЕУ не ѝ преос-
танува ништо друго освен да 
продолжи да ги следи своите 
приоритети и интереси и од-
време-навреме да прави поне-
кој виц на своја и на сметка на 
Унијата што не сака да ја прими 
во својот ексклузивен клуб. �

Пишува | Горан Момироски  

Многумина од вас своевремено го имаат слушнато вицот во 
кој се велеше дека Македонија и другите балкански држави ќе 
влезат во еу тогаш кога од неа ќе излезат Германија, Франција, 
Британија и Италија. вицот сè уште не се остварил, но пораката 
од него наликува на состојбата во која се наоѓа во моментов 
најуспешниот проект за мир во човечката историја. Последните 
анкети во осумте најголеми земји-членки на еу покажуваат дека 
и нивните граѓани сакаат да го имаат изборот што во јуни ќе го 
добијат Британците кои на референдум ќе гласаат за излез или 
за останување во унијата

Дали наведе-
ната анкета ќе 
остане само 
статистичка 
операција 
без голема 

важност може 
да се знае 

веќе утрото 
на 24 јуни 

кога ќе бидат 
преброени 

гласовите на 
британскиот 
референдум
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С омневајќи се во темелите на 
глобалната улога на САД , До-
налд Трамп ѝ даде на Хилари 

Клинтон шанса да ја подобри својата 
игра со тоа што ќе објасни зошто кон-
тинуираниот меѓународен ангажман 
е во интерес на Американците и на 
светот.

Ако Клинтон не може да се спротивс-
тави на реториката на Трамп „Амери-
ка на прво место“ и да докаже дека 
раководството на САД сѐ уште е од 
клучно значење за безбедноста, таа 
нема да биде силен претседател. И 
таа нема да ја добие поддршката од 
јавноста за политиката за обнова на 
кредибилитетот на САД.

Дали Трамп и Клинтон ќе бидат но-
минирани за кандидати за претсе-
дател на САД ќе се знае за сигурно 
дури во јули, но засега работите се 
движат кон таа насока. Многу ко-
ментатори се потсмеваат на овие 
противкандидати, но тоа ќе биде 
добар тест и за двајцата. Господи-
нот Реално Шоу  ќе се сретне со 
реалноста. Авторката на Тешки 
Одлуки ќе мора да покаже дека 
таа може да ги донесе и да им ги 
објасни на земјата.

Големите изборни кампањи во 
американската историја во 1860 
година, 1932 година, 1940 година 
се одржаа во пресудни години за 
земјата. Нацијата се соочуваше со 
егзистенцијални кризи, а јавноста 

беше строго поделена. Изборите ги 
појаснија одлуките и ги направија 
добрите лидерите уште подобри.

Абрахам линколн ја освои прет-
седателската трка во 1860 година 
со платформата за борба против 
ропството, што помогна да се 
поттикне отцепувањето; Фран-
клин Рузвелт ја освои во 1932 го-
дина со мандат за тоа што стана 
Новиот договор; неговата победа 
во 1940 година врз Вендел Вилки 
беше отфрлање на изолационис-
тичкото движење и ја придвижи 
нацијата кон евентуална војна со 
Германија и со Јапонија.

Изборите во 2016 година се слич-
ни. Трамп, бунтовничкиот кан-

дидат, предизвикува голем дел од 
надворешната политика што пре-
овладува од 1945 година Тој смета 
дека НАТО е премногу скапа и дека 
Јапонија и Јужна Кореја треба сами 
да си се бранат, ако е потребно и со 
нуклеарно оружје.

Злобната реторика на Трамп за 
Мексиканците и за муслиманите 
ја засенува суштината на неговата 
порака и неговиот повик до голем 
број Американци, кои се уморни 
од плаќање сметки за безбедноста 
на другите. Многу коментатори 
го нападнаа говорот на Трамп за 
надворешната политика од 27 
април, но тој даде пет сериозни 
аргументи: ресурсите на САД се 
премногу распространети; амери-

канските сојузници не плаќаат фер 
удел за одбраната; пријателите на 
Америка мислат дека не можат да 
зависaт од нас; ривалите веќе не нè 
почитуваат; и земјата нема јасни 
цели за надворешната политика.

Разгледајте го прашањето за НАТО: 
Факт е дека поддршката за тран-
сатлантската алијанса постепено 
опаѓа во САД. Една анкета на ис-
тражувачкиот центар „Пју“ од ми-
натата година покажа дека само 49 
проценти од Американците имаат 
позитивно мислење за НАТО, во 
споредба со 53 проценти во 2009 
година. Тоа е причината што ост-
рите критики на Трамп се во со-
гласност со  неговата неоизола-
ционистичка основа.

вистинската дебата за улогата на  
сад во странство би била една од 

придобивките на оваа кампања, 
издигнувајќи ја, барем делумно, 

над злонамерните обвинувања што 
претстојат. трамп се потсмева со 

сојузниците на сад во европа и во  
азија; клинтон треба да објасни  

зошто се тие важни

Трамп ја предизвика Клинтон за надворешната политика на САД

Извор |  „Вашингтон пост“
Превод |  Ана Цветаноска

Клинтон треба директно да одго-
вори на оваа критика. Таа треба 
да објасни зошто САД има удел 
во хаотичниот свет. Таа треба да 
појасни како ќе го врати креди-
билитетот на американската моќ 
без да ја вовлече земјата во нови 
непобедливи конфликти. Се чини 
дека таа е поподготвена да употре-
би воена сила од претседателот 
Обама, но што би значело тоа за 
Сирија, Ирак, Украина и за Јужно 
Кинеско Море?

Една од причините што Клинтон 
треба да ја прифати кампањата 
што претстои е дека ако може да 
го побие Трамп, таа има подобра 
шанса да биде силниот претседа-
тел што им е потребен на САД и на 
светот. Една анкета на истражу-
вачкиот центар „Пју“ во јануари 
покажа дека само 35 проценти од 
јавноста смета дека Клинтон ќе 
биде „добар“ или „одличен“ прет-
седател. Бројката за Трамп беше 
полоша, но тоа не треба да биде 
некој показател.

Поранешниот секретар за одбра-
на на САД Роберт Гејтс го отвори 
тоа прашање при прифаќањето на 
награда од Атлантскиот совет во 
Вашингтон во вторникот:

АНГАжМАНОТ НА ВАШИНГТОН ВО СВЕТОТ КАКО ДЕл ОД ИЗБОРНАТА КАМПАњА

Критичарите на Трамп понекогаш 
тврдат дека неговите неоизолацио-
нистички ставови се толку екстремни 
и опасни, што не треба да имаат плат-
форма. Но анкетите јасно покажуваат 
дека многу Американци се согласу-
ваат со него. Прашањата што тој ги 
поставува за неуспешните странски 
војни и неблагодарните сојузници 
заслужуваат добри одговори.

Вистинската дебата за улогата на 
САД во странство би била една од 
придобивките на оваа кампања, из-
дигнувајќи ја, барем делумно, над 
злонамерните обвинувања што 
претстојат. Трамп се потсмева со 
сојузниците на САД во Европа и во 
Азија; Клинтон треба да објасни зо-
што се тие важни.

- Спротивно на ставовите на не-
кои политичари, продолжување-
то на глобалното раководство на 
Америка е во нашите сопствени 
економски, политички и безбед-
носни интереси. . . . во спротив-
но светот ќе стане поопасен и за 
другите и за нас.

Предизвикот на Клинтон е да ја пре-
несе таа порака на начин со кој ќе 
се поврзе со гласачите. Ако може да 
го направи тоа, таа, најверојатно, и 
ќе победи – но, што е уште поважно, 
ќе може подобро да ја води земјата 
како претседател. 

СВет
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Д о Кру ше во мо же да се стиг не 
пре ку два ре ги о нал ни пат-
ни прав ци кои се на до вр зу-

ва ат на ма ги страл ни те па ти шта 
што во дат кон Охрид и кон Скоп-
је: еден пре ку При леп, а дру ги от 

пре ку Би то ла и пре ку Ки че во. По 
па тот од При леп, со дол жи на од 
32 ки ло ме тра, тре ба да ги сов ла-
да те сви јо ци те и угор ни ци те за 
кои по стои ле ген да де ка на ста на ле 
за што гра ди те лот бил па за рен за 
се кој ки ло ме тар да до бие то вар 
зла то, пи шу ва Ива на Ко цев ска.  
Ал чен по зла то то, тој го на пра вил 

па тот ем не ви де но те сен, ем кри-
ву лест. Овој се гаш ни ов, мо де рен 
асфал ти ран и ши рок пат, е по кус 
за ки ло ме тар-два од дам неш ни-
от тур ски пат, ве ли таа.

Отка ко ќе при стиг не те во Кру ше-
во, па тот го про дол жу ва те уште 
на го ре кон Гу ме ње, кое во ми на то-

то, спо ред кру шев ча ни, бил де лот 
ка де што ра бо те ле жи те ли те на 
Кру ше во. Де нес е поз на то ка ко 
ме сто за ре кре а ци ја и за игри, осо-
бе но за пом ла ди те. Во не го ва бли-
зи на се на о ѓа ат т.н. „ста ро кор зо“ 

во фе вру а ри на ред на та го ди на ќе заз ву чи мју зик лот  
„тај но мо ја“. во ме ѓу вре ме, ќе ра бо ти ме на про ект  
ка ков што зас лу жу ва то ше Про е ски. Про е ктот ќе оп фа ти 
цел сим фо ни ски ор ке стар, хор и ба лет, а ли бре то то ќе 
би де на Ог нен не дел ков ски, ве ли Игор Дур лов ски,  
ди ре кто рот на Ма ке дон ска та опе ра и ба лет

нАј По СЕ ТУ вАн мУ ЗЕј во мА КЕ До ни јА Е СПо мЕн-КУ ЌА ТА нА гУ мЕ њЕ

Во ку ќа та на То ше  
ќе се оди гра  
пр ви от мју зикл  
„Тај но мо ја”

Подготви |  
Не ве на По пов ска

кое во ми на то то би ло глав но 
ме сто за дру же ње и за ше та ње, 
спо ме ни кот на Ни ко ла Ка рев, 
спо ме ни кот Илин ден, му зе-
јот на НОБ и спо мен-ку ќа та 
на То ше Про е ски и не го ви от 
гроб.Ов де, на Гу ме ње, на 25 
април, бе ше про мо ви ра на спо-
мен-ку ќа та на ма ке дон ска та 
му зич ка ѕвез да, То ше Про е ски. 
Ко га ќе се иска чи те на Гу ме ње, 
пред вас се про сти ра не се којд-
нев на гле тка. Об је ктот има 
по вр ши на од 870 ква драт ни 
ме три и има фор ма на крст. 
Му зеј ска та по ста вка на спо-
мен-ку ќа та на То ше Про е ски 
да ва хро но ло шки при каз на 
не го во то дет ство, на ти неј-
џер ски те го ди ни, на пер и о дот 
ко га То ше го до стиг на вр вот 
на сво ја та умет нич ка ка ри е ра 
и иста та е збо га те на со 350 
автен тич ни екс по на ти, кои 
се сопс тве ност на се мејс тво-
то Про е ски. Во цен трал ни от 
дел е по ста вен мо ли тве ник, 
вер ски пред ме ти на То ше и 
не кол ку не го ви за пи ша ни 
раз мис лу ва ња за љу бо вта, за 
се мејс тво то, за при ја телс тво-
то. Вна тре се по ста ве ни и две 
во соч ни фи гу ри на То ше во 
при род на го ле ми на.

Це ли от об јект е опре мен со со-
вре ме на тех ни ка, а на не кол ку 
точ ки за ин фор ма ции, кои се 
чув стви тел ни на до пир, мо же 
да се до би јат нај раз лич ни по-
да то ци за му зич ка та ѕвез да. 
По дол жи на та на об је ктот е 
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из гра ден ѕид на кој мо же да 
се оста ва ат по ра ки и впе ча то-
ци, а ви син ски те пла тфор ми 
овоз мо жу ва ат пре крас на па-
но ра ма на Кру ше во и на Ма-
ке до ни у мот.- Из град ба та на 
спо мен-ку ќа та „То дор Про е ски“ 
е искре на бла го дар ност и при-
до нес на си те нас, гра ѓа ни те 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, во 
не гу ва ње то на не го ви от лик 
и де ло - ве лат од Ми ни стерс-
тво то за кул ту ра.

Про е ктот за спо мен-до мот до би 
зна чај но ме ѓу на род но приз на-
ние. Ја до би на гра да та „Пиплс 
чо ис авард“ („People's choice 
award“) за нај до бро идеј но ре-
ше ние на Ме ѓу на род ни от фе-
сти вал за ар хи те кту ра во Бар-
се ло на, во сил на кон ку рен ци ја 
на 704 об је кти од це ли от свет. 
На ин тер нет ски от пор тал „Опен 
бил дингс“ се гла са ше за овој 
про ект. Го лем број од лу ѓе то 
од це ли от свет што гла са ле за 
не го, сме таа де ка спо мен-ку-
ќа та има нај до бар иде ен кон-
цепт, а из бо рот на гла са чи те го 
по твр ди и жи ри-ко ми си ја та на 
Ме ѓу на род ни от фе сти вал за ар-
хи те кту ра во Бар се ло на.

- оваа ме ѓу на род на на гра-
да е од го ле ма важ ност и за 
са ми те ар хи те кти, авто ри-
те на про е ктот и, пред сè, 
за ре пуб ли ка ма ке до ни ја 
ка ко др жа ва. на гра да та ја 
по твр ди ори ги нал но ста, ин-
вен тив но ста и кре а тив но ста 
на ар хи те кти те на спо мен-

ку ќа та, Де јан Се ку лов ски и 
Де јан Спа се нов ски, во со ра-
бо тка со или ја Бо жи нов ски 
и во ид ни на ќе им отво ри 
но ви мож но сти, но ви хо ри-
зон ти за про мо ци ја на нив-
ни те автор ски по тен ци ја ли, 
по тен ци ра ми ни стер ка та Ели-
за бе та Кан че ска - Ми лев ска.

Де јан Се ку лов ски ве ли де ка 
го пре зен ти ра ле тру дот пред 
жи ри-ко ми си ја и ја за поз на-
ле со Ма ке до ни ја, Кру ше во и 
со То ше.

- Струч но то жи ри не го ко-
мен ти ра ше мно гу об је ктот 
од ас пект на ар хи те кту ра. 
Беа пре за до вол ни од не го, 
по ве ќе се ин те ре си раа за 
То ше и за ар хи те кту ра та на 

Кру ше во, ко ја бе ше дел од 
пре зен та ци ја та. За де ло то 
ре коа де ка е од лич но ар хи те-
ктон ско вкло пу ва ње на ло ка-
ци ја та и на то по гра фи ја та на 
те ре нот, из во нред но из вр ше-
но и при ме не то во ми ни ма-
ли стич ка та ар хи те кту ра ко ја 
збо ру ва са ма за се бе - ве ли 
Се ку лов ски и до да ва де ка ос-
тва ри ле мно гу кон та кти и де ка 

има ло ин те рес за Ма ке до ни ја 
и за сè што се гра ди.

Пет го ди ни по доц на, со пес ни-
те на То ше Про е ски и со спо ме-
ни те за на ша та и за бал кан ска-
та го ле ма му зич ка ле ген да во 
спо мен-ку ќа та „То дор Про е ски“ 
на Гу ме ње во Кру ше во бе ше 
од бе ле жан ма ли от ју би леј.

По се ти те ли те, по чи ту ва чи на 
де ло то и ли кот на То ше Про е-
ски, кру шев ча ни, еми нент ни 
му зич ки умет ни ци, уче ни ци, 
по е ти, му зи ча ри... не ја про пу-

шти ја мож но ста уште ед наш 
да го по се тат об је ктот што е 
нај по се ту ван му зеј во Ма ке-
до ни ја. За нив, спо мен-ку ќа та 
го одра зу ва ду хот и де ло то на 
То ше, не го ва та ху ма ност, енер-
ги ја, не се бич ност и му зич ки 
та лент.

Спо ред ди ре ктор ка та на спо-
мен-ку ќа та, Еле на Мир че ска, 
му зе јот рас по ла га со 350 екс-
по на ти кои ги ви де ле пре ку 
250.000 по се ти те ли од зем ја ва 
и од странс тво.

Ди ре кто рот на Ма ке дон ска та 
опе ра и ба лет, Игор Дур лов ски, 
ин фор ми ра ше де ка след на та 
го ди на, на 10-го диш ни на та од 
смрт та на То ше, во овој об јект 
ќе се оди гра пре ми е ра та на пр-
ви от мју зикл, „Тај но мо ја“.

- во фе вру а ри на ред на та го-
ди на ќе заз ву чи мју зик лот 
„Тај но мо ја“. во ме ѓу вре ме, ќе 
ра бо ти ме на про ект ка ков што 
зас лу жу ва То ше Про е ски. Про-
е ктот ќе оп фа ти цел сим фо-
ни ски ор ке стар, хор и ба лет, 
а ли бре то то ќе би де на ог нен 
не дел ков ски - ве ли Дур лов ски.

Ко га ќе се про ше та те низ ку ќа та, 
има те впе ча ток де ка ја чув ству-
ва те по зи тив на та енер ги ја што 
ја има ше То ше. Ва ков впе ча ток 
до би ле и учес ни ци те на пр ва та 
ре ги о нал на ме ѓу на род на ра бо-
тил ни ца ко ја се одр жа ток му ов-
де, во про дук ци ја на „Тре то уво“, 
од нос но шко ла та за ги та ра што 
ја во де ше Вла тко Сте фа нов ски, 
а се сни ма ше и до ку мен та рен 
филм за про це сот на кре и ра ње 
на умет но ста и бе ше при ка жан 
на ин тер нет ски те стра ни ци. 
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А стмата е една од најчестите хронични бо-
лести во светот и повеќе од 330 милиони 
луѓе ширум светот имаат астма. На глобално 

ниво, таа е товар за општеството бидејќи годишно 
има повеќе од 500 илјади хоспитализирани паци-
енти, а половина од нив умираат. Во Македонија 
речиси три децении нема смртен случај од астма. 
Пред 100 и повеќе години состојбата на астмата се 
дефинирала со синтагмата „астматичарите гушејќи 
се, остаруваат“. Таа синтагма денес јас ја менувам 
во „астматичарите живеејќи нормално, доживуваат 
длабока старост“, вели професор д-р Ангелко Ѓорчев, 
национален координатор за астма од Клиниката за 
пулмологија и алергологија.

 мотото на годинашниот Свет-
ски ден на астмата е „вие може 
да ја контролирате астмата“. 
Како се контролира една од 
најчестите хронични болести?
ЃорЧЕв: Денешниот степен на 
развој на научната мисла во леку-
вањето на астмата не подразбира 
излекување, туку контролирање 
на една долгогодишна хронична 
болест која започнува уште во 
детството. Тоа подразбира еден 
систем мерки кои овозможува-
ат да се достигне тој тераписки 
идеал кај болните од астма што 
се нарекува целосна контрола 
на болеста, која се достигнува 
тогаш кога пациентот нема ни-
какви симптоми, никаков наод 
при слушање на белите дробови 
и нормална белодробна функција. 
Тоа се трите главни цели што тре-
ба да се достигнат во контролата 
на астматичната болест. Во тие 
цели што треба да се достигнат 
се подразбира и нормална фи-
зичка активност. Во светот секоја 
година се одбележува Светски-
от ден на астмата и претставува 
добра можност за промоција на 
националните антиастматични 
кампањи. Во Македонија ние го 
започнавме тоа многу одамна, 
уште во 80-тите години, така што 
сме далеку пред многу земји. Во 
глобалната иницијатива за да-
вање севкупна грижа за болните 
од астма, Македонија е во самиот 
врв на таа иницијатива и е пример 
не само за регионот, туку е пример 
и во светски рамки за тоа како е 
организирана таа служба која е 
во интерес на пациентите и која  
овозможува оптимална грижа за 
овие болни.

 од која година се лекува ас-
тмата?
ЃорЧЕв: Астмата, практично, се 
лекува од самото раѓање и пред 
тоа, во текот на бременоста, за-
тоа што во светските препораки 
постојат превентивни мерки кои 
треба да ги применува една жена 

 Дали нападите може да бидат пре-
дизвикани од алергија на храна?
ЃорЧЕв: Да. Но, тоа не значи дека 
една атопична индивидуа или лице 
кое е склоно на алергии, а склони на 
алергии се 50 отсто од светската по-
пулација, заболува од алергични бо-
лести во зависност од тоа каде тие се 
манифестираат – на кожата или, пак, 
на респираторниот или на дигестив-
ниот систем. Алергијата е, всушност, 
реакција на организмот на агресија 
на околината. Таа агресија е перма-
нентна, посебно во последниот век. 
Кога имаме внес на одредена храна 
во дигестивниот тракт и ако таа од 
одредени причини не се дигестира 
добро, или ако има камења во жолч-
ката, тоа може да биде поттикнувач 
на една астма на дистанца.

 Како се класифицираат и како се 
манифестираат нападите?
ЃорЧЕв: Астмата е енигматска бо-
лест, затоа што уште не е позната 
причината за нејзиното настанување. 
Доминантна теорија е дека мора да 
постои генетска заднина атопија во 
семејството. Сѐ повеќе се размислува 
за астмата како наследна болест и во 
интеракција со агресијата од околи-
ната доаѓа до клиничка експресија 
на астмата. Има сè повеќе докази за 
тоа дека има промени и дефекти на 
одредени хромозоми, на одредени 
гени. Тие се лоцирани и во светот 
се работи на тоа. Во научниот свет 
постои една љубопитна возбуда што 
ќе се случи на планот на разјасну-
вање на таа голема енигма или мит 
што се нарекува астма. Оваа болест 
има илјада лица и се манифестира на 
најразлични начини. Секој пациент 
има своја астма, свои симптоми, свое 
време на појавување, своја тежина 
на болеста. За оваа болест е потреб-
но интердисциплинарно знаење за 
да може да се дизајнира оптимален 
тераписки план кај секој поединечен 
пациент. Кај болните прво се јавува 
една така наречена аура, која под-
разбира гребење во грлото. Потоа 
се јавува кашлица, прво послаба, 
а потоа сѐ посилна, интензивна и 

незапирлива и во тој период ако 
искашла еден густ леплив секрет 
пациентот ќе се смири. Ако не ис-
кашла, продолжува со „свирење“ во 
градите. Постои лесна, средна и теш-
ка форма на астма со одредени свои 
функционални карактеристики по 
кои се препознава болеста. Астмата 
е и атмосферска болест бидејќи при 
промена на времето, симптомите се 
интензивираат, особено ако е влажно 
времето. Ако кај оние пациенти што 
имаат ноќни напади кои уште се на-
рекуваат и ненадејно катастрофални, 
падне функцијата за повеќе од 50 
отсто, тие  се кандидати за ненадејна 
смрт во раните утрински часови.

 македонија, по САД и по велика 
Британија има национална про-
грама за дијагностицирање и за 
лекување на астмата. може ли да 
ни кажете нешто повеќе за тоа?
ЃорЧЕв: Навистина е задоволство 
сега, по толку години, да констати-
раме дека ние први во светот го сфа-
тивме значењето на унифицирани 
дијагностички и тераписки модали-
тети. Првата национална програма 
и план беше инаугурирана во Брита-
нија и во САД и јас враќајќи се оттаму 
имав можност да присуствувам на 
инаугурацијата на овие програми и 
си дадов задача да го напишам први-
от македонски национален консензус 
за дијагноза и за лекување на астма 
во Македонија. Првата книга, која 

беше подготовка за националниот 
консензус, содржеше обуки за док-
торите. Тоа беше монографија која 
претставуваше вовед во национал-
ниот консензус и на тој начин „зара-
зивме“ цела генерација доктори да 
се занимаваат со оваа проблематика. 
Потоа се отвори првиот центар за 
астма на Клиниката за пулмологија, 
каде што на пациентот му се прават 
сите дијагностички тестови и добива 
едукација, каде што се демонстрира 
инхалациска техника. Денес имаме 20 
регионални центри за астма низ Ма-
кедонија, нема трошоци кои порано 
ги правеа пациентите за да дојдат во 
Скопје на преглед. По повеќе од 20 
години со гордост може да кажеме 
дека немаме смртен случај од астма 
затоа што во таа стратегија најважно 
е пациентот да биде добро едуциран 
и да се инсистира да зема превен-
тивен третман што ќе спречи да не 
доаѓа до напади, до клиничка мани-
фестација, да нема симптоми и да 
има нормална белодробна функција и 
живот достоен за човекот. Пред 100 и 
повеќе години состојбата на астмата 
се дефинирала со синтагмата „аст-
матичарите гушејќи се, остаруваат“. 
Оваа дефиниција денес ја менувам во 
„астматичарите живеејќи нормално, 
доживуваат длабока старост“, а тоа го 
поткрепувам со моите десетина и по-
веќе пациенти кои наближуваат кон 
деветтата и кон десеттата деценија 
од својот живот. 

ЗдРаВjеПрофЕСор Д-р АнгЕлКо ЃорЧЕв 
НАЦИОНАлЕН КООРДИНАТОР ЗА АСТМА ОД КлИНИКАТА ЗА ПУлМОлОГИЈА И АлЕРГОлОГИЈА

бремени жени болни од астма 
може да родат здрави деца

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

болна од астма која е бремена 
за да може да роди здраво бебе. 
Грижата за бремените жени бо-
лни од астма започнува уште со 
самото породување. Постојат 
насоки што смее, а што не смее 
да јаде, како да ја контролира 
својата болест, колку често да 
оди на гинеколошка и на пул-
молошка контрола, кои лекови 
се дозволени во бременоста. 
Превенцијата на астматичната 
болест почнува уште „интрау-
терино“ и со самото раѓање. Во 
македонската национална про-
грама ние имаме набележано 
мерки што докторот треба да ги 
преземе во текот на бременоста, 
пред породувањето и по породу-
вањето. Заради таквиот пристап 
ние имаме многу бремени жени 
болни од астма кои родиле две, 
три, па дури и четири деца. Се 
сеќавам на една пациентка, Ма-
рија, која иако беше болна од 
тешка форма на астма, роди пет 
здрави деца. Но, со контрола на 
болеста, ако прима соодветни 
лекови во оптимални дози, то-
гаш нема проблеми.

 По што се разликува астмата 
во детската возраст од таа во 
повозрасна доба?
ЃорЧЕв: Детската астма во 95 
отсто од случаите е алергиска 
астма. Астмата кај возрасните 
во поголем дел е неалергична, 
неатопична болест, каде што 
не се открива инкриминиран 
алерген. Алергиската астма има 
подраматичен тек, но полесно 
се лекува, а кај неалергичната 
астма лекувањето е, исто така, 
слично, но си има свои карак-
теристики. Дозите на лековите 
што спречуваат да не дојде до 
симптоми кај децата се помали. 
Палетата на лекови мора да биде 
добро одмерена заради возраста 
на пациентот. Ако дадеме големи 
дози на одредени лекови кај де-
цата, тоа може да има одредени 
реперкусии.

имаме многу бремени жени болни од астма 
кои родиле две, три, па дури и четири деца. 
се сеќавам на една пациентка, марија, 
која, иако беше болна од тешка форма 
на астма, роди пет здрави деца. но, со 
контрола на болеста, ако прима соодветни 
лекови во оптимални дози, тогаш нема 
проблеми, вели професорот Ѓорчев
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Пишува |  
д-р Димитар  
Љоровски Вамваковски

македонското население биле 
големиот природен прираст и 
неговото доселување во градот. 
Особено имало доселување од 
тетовската околија поради 
зулумите од Албанците, но 
миграција во градот имало и 
од скопските села поради ло-
шата економска ситуација во 
нив. Новите доселеници во 
градот најчесто се населувале 
во новиот дел од Скопје, т.е. на 
десниот брег од реката Вардар. 
Македонското селско населе-
ние што се населило во Скопје 
продолжило да се занимава 
со земјоделство, работејќи на 
имотите на крајот од градот. 
Источните делови на градот 
биле затворени за населу-
вање на новите доселеници 
бидејќи предоминантно било 
муслиманското население. 
Македонското староседелско 
население живеело околу вли-
вот на реката Серава, во близина 
на црквата „Св Богородица“. На 
следниот начин К’нчов го опи-
шал овој дел од градот: „Тука се 
среќаваат поубави куќи, обич-
но двокатни... Улиците имаат 
калдрма и изгледаат почисти“. 
Според авторот, во Топаана и во 
чаир живееле лозарите и занает-
чиите, преселени во околината 
околу почетокот на 19 век.

Ромите во Скопје живееле во 
два дела од градот. Едниот дел 
бил северно од скопското Кале, 
а другиот во денешната населба 
Шутка. Според К’нчов сите Роми 
биле муслимани и имале тенден-
ција да бидат турцизирани преку 
прифаќањето на јазикот. Евреите 
во Скопје биле од многу порано 
населени во градот. Тие, главно, 
во свои раце ја држеле трговијата 
во градот. По чумата и опожару-
вањето на Скопје во 1689 година 
нивниот број енормно се нама-
лил. Во периодот кога К’нчов го 
пишувал ова дело нивниот број 
повторно постепено почнал да се 
зголемува, пред сѐ, благодарение 
на доселеници од Солун. Тие живе-
еле во посебен кварт од градот, во 
јужниот дел од тврдината, околу 
црквата „Св. Димитрија“. Власите 
во Скопје биле новонаселени, т.е. 
кога од Пинд се раселиле низ це-
лиот Балкан.

Населението во Скопје и во скоп-
ската околија се занимавало со 
земјоделство, занаетчиство и со 
трговија. Значителен дел од турско-
то население работело како служ-
беници во државните институции, 
но имале и големи финансиски при-
ходи од земјиштата и од дуќаните. 
Со земјоделство се занимавале жи-
телите од крајните маала на Скопје, 
без разлика дали биле населени со 
македонско или од турско населе-
ние. Според К’нчов земјоделското 
население на Скопје во своите куќи 
го имал сместено добитокот за ра-
бота, додека земјата била обработу-
вана со стари рала и на стар начин. 
Во нивите кон Скопска Црна Гора, 
главно, се одгледувало пченица, 
јачмен и тутун, а населението од 
чаир се занимавало со обработка на 
тутун. Во тоа време во Скопско се 
одгледувало и афион, пченка, наут 
и анасон. Во подножјето на Водно 
постоеле голем број градини во кои 
се одгледувал зеленчук од кои се 
снабдувал целиот град, а дури се 
извезувало и во Албанија.

Занаетчиството било второ главно 
занимање на населението во Скоп-
ско. К’нчов потенцирал дека како 
и во другите делови на Балканот, 
така и тука занаетчиството било 
под притисок на производите од 
европските фабрики. Меѓутоа, се-

пак тој констатирал дека, 
за разлика од другите 
македонски градови, „за-
наетите во Скопје стојат 
најдобро“, но и дека само 
Битола донекаде може 
да се споредува во овој 
поглед со Скопје. К’нчов, 
исто така, заклучил дека 
занаетчиите во градот 
најмногу работеле за ал-
банското население, кое не 
било привлечено од инова-
циите, за разлика од друго-
то население. Занаетите во 
Скопје, како и во другите 
градови на Балканскиот 
Полуостров, биле органи-
зирани во еснафи, со строга 
регулатива. Скопските ес-
нафи се делеле најнапред 
по религија на муслимански 
и на христијански. Одреде-
ни занаети, како на пример 
берберскиот, смееле да го 

работат само муслимани, додека, 
пак,  други занаети ги работеле 
сите. Христијанските еснафи биле 
во рацете на македонското насе-
ление, со исклучок на два, кои ги 
поседувале Власите. Христијански-
от елемент преовладувал во чар-
шијата бидејќи во нивни раце биле 
главниот дел од занаетите.

Трговијата било трето главно зани-
мање што служело за егзистенција 
на населението. К’нчов дал една 
историска ретроспектива преку 
која ја покажал важноста на градот 
за трговијата и за трговските па-
тишта што поминувале низ него. 
Сепак, во тоа време Скопје имал вто-
ростепено значење во османлиска 
Македонија во однос на трговија-
та, веднаш зад Солун. Главниот дел 
од трговската размена се вршела 
во самата чаршија, каде што секој 
скопски трговец имал свој дуќан или 
бакалница. Пазарен ден во Скопје 
бил во вторник, кога се собирале и 
од 5.000 до 6.000 луѓе. Овој ден во 
градот пристигнувал најразличен 
народ не само од Скопје и околи-
ната, туку и од поблиските околии, 
т.е. од целиот Скопски вилает. Во 
четврток се случувал помал пазар, 
кој го користело само населението 
од градот, и кој служел за ситни на-
бавки и продажба. 

Сведоштво за градот 
Скопје од крајот на  
19 век
Население,  
занимање и  
секојдневен  
живот во  
градот

в о согласност 
со тогашната 
бугарската 

политика и експанзио-
нистичките плановите 
на младото бугарско 
кнежевство кон османлиска 
Македонија, етничкото македонско 
словенско население било третира-
но како бугарско. Оттука, и васил 
К’нчов како еден од претставниците 
на бугарската пропаганда во Македо-
нија броел и пребројувал „бугарско“ 
население на овие територии. Меѓу-
тоа во неговата книга „орохидрогра-
фија на македонија“, објавена во 
1911 година, речиси една деценија по 
неговата смрт  (1902), во воведната 
глава било напишано: „При опреде-
лувањето на границите ние ќе се 
раководиме, главно, од општото 
мислење на локалното население 
и од мислењата што ги изнесуваат 
највештите нови патешественици. 
локалните Бугари и Куцовласи, 
кои живеат во пределите на ма-
кедонија, се нарекуваат самите 
македонци и околните народи ги 
нарекуваат така. Турците и Арнау-
тите не се кажуваат македонци, но 

прашани од каде се, одговараат: од 
македонија, а, исто така, и грците, 
кои живеат во јужните области, не 
се нарекуваат македонци“. Доде-
ка, во изданието на Македонскиот 
научен институт од Софија, од 1945 
година: македония катоприродно и 
стопанско цяло, на чиешто публику-
вање работел и бугарскиот етнограф 
и географ Димитар Јаронов, статис-
тичките податоци за Македонија се 
преземени од К’нчов, но се употребу-
ваат термините „Македонци“ и „ис-
ламизирани Македонци“.

Како и да е, Васил К’нчов во делот 
посветен на бројот и составот на на-
селението во градот Скопје, запишал 
дека кон крајот на 19 век, според крај

васил к'нчов

„турските книги“, тој имал 
4.474 куќи, 1.550 дуќани, 50 
фурни, 45 анови и три бањи. 
Скопје го делеле шеесетина 
мали улици. Од вкупниот 
број куќи, 2.336 биле турски, 
1.687 биле македонски (спо-
ред К’нчов „бугарски“), 240 
од куќите биле ромски, 100 
биле еврејски, влашки имало 
60, 17 – грчки, 15 биле албан-
ски католички, итн. Според 
пресметките на К’нчов, Скопје 
имало 29.297 жители, од кои 
14.016 биле Турци, Македон-
ци биле 11.809, Роми имало 
1.920, еврејското население 
броело 800 луѓе, Власите бро-
еле 420, итн.

Турската популација во градот 
Скопје била најмногубројна и, 
според К’нчов, се состоела од 
„чисти Турци“, а кон нив бил 
приклучен и голем број „Ар-
наути“. „Тие две народности 
во Скопје“, дополнува К’нчов, 
„не можат да се одделат би-
дејќи арнаутските семејст-
ва се споени со турските и 
брзо го совладале турскиот 
јазик. веројатно е дека една 
третина од муслиманското 
население на градот е од ар-
наутско потекло“. Каракте-
ристично било дека турското 
население или, подобро рече-
но, муслиманското население 
живеело во посебни маала, 
кои опфаќале две третини од 
целиот град бидејќи живееле 
во големи дворови.

Македонското население или, 
според К’нчов, „бугарското“ 
било второ по број население 
во Скопје, но со тенденција на 
брз пораст, при што авторот 
констатирал дека за брзо вре-
ме ќе стане најмногубројно. 
Причините за порастот на 

продолжува од 
претходниот број
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100 нАјУБАви СлиКи нА СиТЕ врЕмињА
[  АнТологијА  ]

Пи са тел ка та Ли ди ја Дим ков ска бе ше  из бра на од бор дот 
на европ ска та кон фе рен ци ја на пи са те ли да ја отво ри 
ма ни фе ста ци ја та „Дол га ноќ на европ ска та ли те ра ту ра“, 
ко ја по по вод Де нот на евро па се одр жа на 9 мај,  
во „Дој че те а тер“ во Бер лин…

Дим ков ска про чи та не кол ку 
пес ни на ма ке дон ски ја зик, 
а пре во ди те на гер ман ски на 

Але ксан дер Зиц ман и на анг ли ски 
на Љу би ца Ар сов ска и на Пе ги Рид 
се чи таа и про е кти раа на сце на та 
на на ци о нал ни от те а тар.

По крај Дим ков ска, на чи та ње-
то на ста пи ја и Ја рос лав Ру диш 
од че шка, Сјон од Ис ланд, Па о ло 
Џор да но од Ита ли ја, Дра га на Мла-
де но виќ од Ср би ја, Ја зра Ка лед од 
Гр ци ја, Је тон Не зи рај од Ко со во, 
Ја на Бе но ва од Сло вач ка и Сер хиј 
жа дан од Укра и на.

На 11 мај во Со фи ја и во уште де-
сет дру ги бу гар ски гра до ви се 
одр жа пет та та „Европ ска ноќ на 
ли те ра ту ра та”. Кул тур но- ин фор-
ма тив ни от цен тар на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја во Со фи ја по втор но е 
дел од ор га ни за ци ски от од бор и 
учес ник на оваа го ле ма европ ска 
ли те ра тур на ак ци ја. На 12 ме ста во 
Со фи ја, во исто вре ме, од 18 до 22 

Ноќ на европ ска ли те ра ту ра:  
Ли ди ја Дим ков ска чи та сти хо ви во Бер лин, 
Сла ве Ѓор го Ди мо ски во Со фи ја

ча сот, се чи таа твор би на авто ри 
од зем ји те-учес ни ци, кои се пре-
ве де ни на бу гар ски ја зик. 

� го ди на ва Киц на ре пуб ли ка 
ма ке до ни ја во Со фи ја прет-
ста ви сти хо ви од пос лед на та 
сти хоз бир ка од ма ке дон ски ав-
тор об ја ве на на бу гар ски ја зик 
 „Пос лед ни те ра ко пи си“ од Сла ве 
Ѓор го Ди мо ски. нив ги пре не соа 
акте ри те Ѓор ге ге ор ги ев  Ан ти ка 
и игор Дам ја нов. ма ке дон ско-
то чи та ње се од ви ва ше во про-
сто рот за европ ски кре а тив ни 
ин ду стрии „Склад”, на ули ца та 
Бен ков ски во Со фи ја - ве ли Ва ско 
Шу та ров, ди ре ктор на ма ке дон-
ски от кул ту рен цен тар во Со фи ја. 
�  (н.П.)

  

Капетан америКа: 
ГраѓансКа војна

Captain ameriCa:  
Civil war

Заработка: 181.800.000 $

Жанр: акција
режија: Ентони Русо, Џо Русо

актери: Крис Еванс,  
Роберт Дауни Џуниор,  

Сакрлет Јохансон

КниГа За џунГлата
the jungle book

Заработка: 21.900.000 $

Жанр: авантура
режија: Џон Фавроу

актери: Нил Сати,  
Бил Мареј,  

Бен Кингсли

Денот на мајКите
mother’s day

Заработка: 9.000.000 $

Жанр: комедија
режија: Гери Маршал

актери: Џенифер Анистон,  
Кејт Хадсон,  

Џулија Робертс

ловецот и  
леДената Кралица

the huntsman  
winter’s war

Заработка: 3.600.000 $

Жанр: акција
режија: Седрик Николас Тројан

актери: Крис Хемсворт,  
Шарлиз Терон,  
Џесика Честејн

Кијану
keanu

Заработка: 3.100.000 $

Жанр: комедија
режија: Питер Атенсио

актери: Киган-Мајкл Кеј,  
Џоран Пил,  

Тофани Ходиш

тоП 5 најгледани ФилМа  
          во САД викендов

„Белата куќа навечер“ 
од винсент ван гог

култура

1
виртуелна 

девојка
А. Р. Тори

2
тринаесет
часа
Дион 
Мајер

3
мемоарите на

една млечка
Блаже 

Миневски

4
магла
Иван
Чаповски

 5
Господин ибрахим  

и цветовите  
на Куранот

Ерик Емануел
Шмит

КниЖарницата „матица 
еКсКлуЗив“ препорачува:

СКИТНИК 

Погледни ме за миг

Како разголено бледнеам 

пред бремето на судбината

Како испостен митник 

Поткупен од лакомоста  

на изобилието.

Стојам диван  

пред судот на разумот 

Барајќи се себе си  

во твоите очи 

Допирајќи ја катарзата  

сред оваа пустина.

Ми се очисти душата 

но не и телото 

Ми се очисти срцето 

но не и крвта 

Ми се очистија очите 

но не и видот

Скитам барајќи те.

По Е Ти ТЕ во цЕ ли оТ СвЕТ го оД БЕ лЕ жАА  
ДЕ ноТ нА Евро ПА Со По Е Зи јА

„Белата куќа навечер“ е дело 
на холандскиот сликар Вин-
сент ван Гог (1853-1890), кое е 
насликано во 1890 година. Тој 
бил постимпресионистички сли-
кар, чиишто дела имале големо 
влијание врз уметноста на 20 
век поради живите бои и отсли-
кувањето на чувствата. 

За време на својот краток жи-
вот тој изработил повеќе од две 
илјади уметнички дела од кои 
околу 900 слики и 1.100 цртежи 

и скици. Иако малку бил познат 
додека бил жив, неговата рабо-
та имала силно влијание врз 
современата уметност. Денес 
неговите дела се меѓу најпре-
познатливите и најскапи умет-
нички дела. �
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инТЕрвјУ | Симон КАлАјЏиЕв, АКАДЕмСКи СлиКАр

Ко га па ту вам, отво рен сум 
за но ви до жи ву ва ња
Па ту ва ња та се ко гаш би ле зна чај на инс пи ра ци ја за умет-
ни ци те, а не ко гаш и прес втрт на точ ка во ни во то тво реш-
тво. Мно гу са кам да сли кам и да цр там на отво ре но, на 
те рен, но тоа не е се ко гаш из вод ли во. За тоа но сам фо то-
а па рат и со би рам ар хи ва на фо то гра фии со си те де та ли 
од не кое ме сто што ме ин те ре си ра ат, за по доц на, во мо е-
то ател је да ми ко ри стат ка ко ре фе рен ци ја при сли ка ње-
то на плат но, ве ли ака дем ски от сли кар Ка лај џи ев

Раз го ва ра ше | Але ксан дра М. Бун да лев ска 
Фо то | Але ксан дар Ива нов ски 

КУЛТУРА

Из лож ба та „Ка па до ки ја отс-
ли  ку ва ња “на ака дем ски от 
сли кар Си мон Ка лај џи ев е во 

тек во „Јав на со ба“ и ќе трае до 25 
мај. Цр те жи те изра бо те ни за вре ме 
на не го ви от пре стој во Ка па до ки ја 
се сти ли зи ра ни пеј за жи со ак цент 
на уни кат ни ка ра кте ри сти ки од 
тој пре дел. 

Ка лај џи ев е млад автор. Дип ло ми ра 
во 2009 го ди на на Фа кул те тот за 
ли ков ни умет но сти во Скоп је во 
кла са та на про фе со рот Ру бенс Ко-
ру бин. Зад се бе има пет са мо стој ни 
из лож би, а учес тву вал и на два на-

е сет груп ни прет ста ву ва ња во 
зем ја ва и во странс тво. Оми ле-
на те ма му е ур ба ни от пеј заж. 
Па ту ва ња та му се па си ја, а пред 
ед на го ди на има ше из лож ба со 
па то пис ни фо то гра фии од Ја по-
ни ја. Тој по ве ќе го ди ни се ин те-
ре си ра за ја пон ска та кул ту ра и 
умет ност, па ду ри го на у чил и 
ја пон ски от ја зик. Пла ни ра да го 
по се ти по втор но тој ре ги он, а во 
план му се и по се ти на Ис ланд 
и на Нов Зе ланд и на ег зо тич-
ни остро ви ка ко Џе џу. На та кви 
ме ста ме прив ле ку ва ат не о бич-
ни те ге о граф ски обе леж ја и ен-
дем ска та фло ра и фа у на, ве ли 
Ка лај џи ев. 

� во тек е ва ша та из лож ба 
„Ка па до ки ја отс ли ку ва ња“ во 
„јав на со ба“. Кол ку де ла со др-
жи из лож ба та и во кои тех ни-
ки се изра бо те ни?
КАлАјЏиЕв: Из лож ба та се 
со с тои од де вет на е сет де ла 
изра бо те ни во по ве ќе тех ни ки, 
ка ко тем пе ра, аква рел, акрил, 
во соч ни бои и сув па стел. Де-
ла та ги изра бо тив за вре ме на 
мо јот пре стој на умет нич ка ре-
зи  ден ци ја во кул тур ни от дом 
Ба ба јан во Ка па до ки ја, Тур ци ја. 
Из ло же ни те де ла се дел од мо-
ја та се ри ја сти ли зи ра ни пеј за жи 
на на трон хар ти ја, со ак цент на 
спе ци фич ни те ка ра кте ри сти ки 
на тој пре дел.

� Кол ку вре ме пре сто ју ва вте 
во Ка па до ки ја? што е тоа што 
ве фас ци ни ра ше та му? Зо што 
е Ка па до ки ја по себ на?
КАлАјЏиЕв: Ка па до ки ја е пре-
дел со не ве ро ја тен рел јеф и со 
уни кат но кул тур но и исто ри-
ско нас ледс тво. Мно гу на ро ди 
и кул ту ри жи ве е ле, се бо ре ле и 
тво ре ле на таа те ри то ри ја. Се-
ко ја ге о ло шка епо ха оста ви ла 
свој бе лег во рел је фот, а се ко ја 
исто ри ска епо ха оста ви ла свој 
слој во кул тур но то и ма те ри јал-
но нас ледс тво. До де ка се ше тав 
се чув ству вав ка ко да гле дам ди-
сек ци ја на исто ри ја та. Под зем-
ни те гра до ви пол ни со древ ни 
ста пи ци, тај ни те ту не ли што ги 
по вр зу ва ат твр ди ни те, за мо ци-
те иско па ни во ви со ки кар пи, 
се то тоа на ве де да се чув ству-
вам ка ко да сум вле гол во не кој 
фан та сти чен ро ман или филм. 
Ин те рес ни за ме не беа мно гу-

број ни те пе штер ски цр кви, осо-
бе но тие де ко ри ра ни во вре ме 
на ико но бор ни от пер и од  (725-
842 г. н.е.) укра се ни со про сти, но 
раз и гра ни ге о ме три ски цр те жи 
со цр ве на ли ни ја. Тие му да ва ат 
уште ед на уни кат на ка ра кте ри-
сти ка на пре де лот и беа по чет на 
инс пи ра ци ја во мо јот обид да ја 
прес ли кам ка па до ки ска та ат-
мо сфе ра.

� Да ли па ту ва ња та ве инс пи-
ри ра ат?
КАлАјЏиЕв: Па ту ва ња та се ко-
гаш би ле зна чај на инс пи ра ци ја 
за умет ни ци те, а не ко гаш и прес-
втрт на точ ка во ни во то тво реш-
тво. Ко га па ту вам сум отво рен 
за но ви до жи ву ва ња. Ко га ќе 
ви дам не што но во, не поз на то 
и воз буд ли во до би вам жел ба да 
го пре то чам искус тво то во но ва 
сли ка. Мно гу са кам да сли кам и 
да цр там на отво ре но, на те рен, 
но тоа не е се ко гаш из вод ли во. 
За тоа но сам фо то а па рат и со-
би рам ар хи ва на фо то гра фии со 
си те де та ли од не кое ме сто што 
ме ин те ре си ра ат, за по доц на, во 
мо е то ател је да ми ко ри стат ка-
ко ре фе рен ци ја при сли ка ње то 
на плат но. За ме не ре а ли стич-
но то прес ли ку ва ње на не ко ја 
гле тка не е до вол но, ту ку са кам 
пре ку сти ли за ци ја да наг ла сам 
из бра ни ка ра кте ри сти ки и да 
го пре не сам чув ство то и до жи-
ву ва ње то на воз бу да та од таа 
про ше тка. За тоа не ко гаш упо-
тре бу вам пос ло бо ден цр теж или, 
пак, не о бич ни и сил ни ком би на-
ции на бои.

� Пред ед на го ди на има вте из-
лож ба со па то пис ни фо то гра-
фии од ја по ни ја. Ка кви спо ме-
ни но си те од ја по ни ја?
КАлАјЏиЕв: За ја пон ска та кул-
ту ра и умет ност се ин те ре си рам 
по ве ќе го ди ни, ду ри на у чив и 
ја пон ски ја зик. Бев пре сре ќен 
што тоа што го ви дов та му мно-
гу крат но ги над ми на мо и те оче-
ку ва ња. За ме не То кио е ка ко за-
ба вен парк за си те во зра сти и 
це ло го ди шен са ем за стри по ви 
во ед но. Ја по се тив и Јуж на Ко-
ре ја, уште ед на чу дес на зем ја на 
Исто кот. Ко га се вра тив на пра-
вив ед на се ри ја сли ки на плат но 
нас ло ве на „Гра до пис: гле тки од 
То кио и од Се ул“, и две из лож би 
на фо то гра фии за ед но со мо ја та 

со пру га Зо ри ца Пе тко ска - Ка-
лај џи е ва нас ло ве ни „То кио+“ и 
„Харт и Се ул“ (Heart & Seoul).

� Спо ред па ту ва ња та, се до-
би ва зак лу чок де ка по го лем 
впе ча ток ви оста ва источ на та 
од за пад на та кул ту ра. За пад-
на та, мо же би, ге о граф ски ни 
е поб ли зу, но што е тоа што ве 
прив ле ку ва на исто кот?
КАлАјЏиЕв: Раз лич но сти те 
се прив ле ку ва ат, нај про сто ка-
жа но. Да леч ни от исток за нас 
е не што ег зо тич но и во го ле ма 
ме ра не поз на то. Раз лич на та тра-
ди ци ја, исто ри ја и кул ту ра да ва-
ат со се ма по и на ква зад ни на на 
со вре ме ни от жи вот та му. Тоа е 
ре ги он што за бр за но се раз ви ва 
под вли ја ние на гло бал ни те тех-
но ло гии, но оста ну ва по и на ков. 
Ори ен тот се раз ви ва и се ме ну ва 
по сопс тве ни те ко ви, за нас со-
се ма не пред вид ли ви. Има мно гу 
не шта што мо же да ги на у чи ме 
од нив, а и тие од нас. Мис лам 
де ка умет но ста е нај по во лен 
дви га тел за кул тур на раз ме на, 
мо же би за тоа се ори ен ти рав кон 
ори ен та лиз мот.

� ва ша та оми ле на те ма е ур-
ба ни от пеј заж. Кои се след-
ни те де сти на ции што ќе ги 
по се ти те и ќе ги нас ли ка те? 
КАлАјЏиЕв: Пла ни рам по втор-
но да одам во То кио, па ду ри и 
да пре сто ју вам та му не кол ку 
го ди ни. Та ка ќе имам вре ме да 
по се там по ве ќе гра до ви од по-
ши ро ки от ре ги он, ка ко Пе кинг, 
Син га пур и Хон гконг. Имам мно-
гу при ја те ли и кон та кти та му 
и ќе ми би де за до волс тво да се 
прет ста вам на та мош на та сце-
на. Мо и те сли ки од То кио се 
ин те рес ни и за са ми те Ја пон ци, 
мо же би за што јас ка ко стра нец 
го гле дам тоа на што се на вик на-
ти од ед на све жа и не својс тве на 
перс пе кти ва. Се раз би ра, ним ќе 
им би де ми ло и да ви дат де ла со 
мо ти ви од на ша та кул ту ра. На-
ви сти на ур ба ни от пеј заж е те ма 
што најм но гу ја са кам, но до би-
вам инс пи ра ци ја и од при ро да та. 
Са кам да ги по се там и Ис ланд и 
Нов Зе ланд и ег зо тич ни остро-
ви ка ко Џе џу. На та кви ме ста ме 
прив ле ку ва ат не о бич ни те ге о-
граф ски обе леж ја и ен дем ска та 
фло ра и фа у на. �

Раз лич но-
сти те се 

прив ле ку ва ат, 
нај про сто 

ка жа но. Да-
леч ни от исток 

за нас е не-
што ег зо тич но 

и во го ле ма 
ме ра не поз на-
то. Раз лич на-
та тра ди ци ја, 

исто ри ја и 
кул ту ра да-
ва ат со се ма 

по и на ква 
зад ни на на 

со вре ме ни от 
жи вот та му.
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Раз го ва ра ше | Не ве на По пов ска

ТраJ че Чат мов:  
Има без број  
де фи ни ции  
за умет ност,  
а за ме не таа  
е на чин на  
изра зу ва ње

Мис лам де ка се кој мо же да има уба ва и до бра иде ја и 
да се др жи до неа, да ја изра зи, но тоа да е ис чи сте но, 
да има ду хов ност во се бе. во исто ри ја та на умет но ста и 
де стру ктив но ста во да де ни мо мен ти има ла не ка ква кре а-
тив на по ра ка, но, се пак, има ла по ра ка, не би ла бес цел на 
де стру ктив ност, ве ли Чат мов

иЗ лож БА ТА „КрЕ А Тив ноСТ и ми ЗЕ ри јА“ КА Ко но вА фА ЗА во Тво рЕш Тво То нА ЧАТ мов

� из ло жу ва вте во ве лес де ла 
нас ло ве ни „Кре а тив ност и 
ми зе ри ја“. Кол ку де ла со др-
жи из лож ба та и што ви бе ше 
инс пи ра ци ја?
ЧАТ мов: На из лож ба та во Ве-
лес се прет ста вив со 44 сли ки. 
Од тој цик лус има 50-ина де ла, 
акрил на плат но ра бо те ни во 
екс пре си о ни стич ки израз, со-
се ма по и на ков од прет ход ни от 
што сум го ра бо тел. Прет ход ни-
от го ра бо тев од 1997 го ди на до 
пред че ти ри-пет го ди ни. Не ми 
тек на пре ку ноќ да го сме нам 
пра ве цот, ту ку на про тив, уште 
од сту дент ски де но ви екс пе ри-
мен ти рав со екс пре си о низ мот. 
Тоа за ви си од хра бро ста, си гур-
но ста, под го тве но ста на са ми от 
автор. Јас сум кла си чен за на ет-

КУЛТУРА

Ли ко вен умет ник, автор на кра ток 
до ку мен та рен филм, ра ко во ди тел 
во До мот на АРМ, др жи пре да ва ња 

на Фа кул те тот за ту ри зам и за ме наџ-

мент за про па ган да и за ма ни пу ла ци ја... 
Из лож ба та „Кре а тив ност и ми зе ри ја“ 
бе ше по вод за се то ова да по раз го ва ра-
ме со Трај че чат мов.

чи ја, не мам проб лем да нас ли-
кам кла сич на ико на, но од се то 
ова 50 про цен ти се из др жа ни, 
дру ги те се ва де ње од ќор-со-
как и не ве ру вам де ка не ко гаш 
не кој ќе ре че де ка комп лет но 
се про на шол во екс пре си о низ-
мот, ов де ги иск лу чу вам лу бар-
да, Ма зев... итн. Овој цик лус ми 
е фа за на еден екс пе ри мент. Го 
чув ству вам по зи тив но, се на-
о ѓам се бе си во не го...Мно гу е 
ин те рес но што ба ра ма кси мал-
на искре ност и сло бо да во на-
чи нот на изра зу ва ње, мо мент 
на не ко ја им пре си ја вли јае на 
ра бо та та и ако не го исту риш 
во еден здив, по тоа тре ба ва-
де ње од ќор-со как, ка ко што 
ре ков прет ход но. Во пог лед на 
мо ти ви те има од сѐ по не што, 

а раз лич но то од прет ход ни от 
цил кус е што та му не ма лу ѓе, 
та му има про сто ри. За раз ли ка 
од тоа, се га во си те има фи гу-
ри: лу ѓе, жи вот ни, гру па лу ѓе. 
Са ми те нас ли ка ни ани ма ли 
се нас ли ка ни со чо ве ко ви те 
ка ра кте ри сти ки, со сар ка зам, 
не што што во мо мен тот ме 
инс пи ри ра ло... Нас ло вот „Кре-
а тив ност и ми зе ри ја“ до а ѓа 
от та му што чо ве кот се ко гаш 
жи ве ел во кре а тив ност, но и во 
ми зе ри ја. Гос под нѐ на да рил со 
са мо свест, но ние лу ѓе то мал-
ку ја ко ри сти ме. Кре а тив но ста 
ту ка не по драз би ра са мо умет-
ност, ли те ра ту ра, му зи ка, ту ку 
кре а тив но ста на жи ве е ње то. 
Ед на сли ка, нас лов на та сли ка, 
ко ја е та ка на ре че на, има ед но 
жи вот но и еден чо век: ние не 
го ко ри сти ме тоа што тре ба 
да нѐ од де лу ва од жи вот ни те.

� Прет ход но,  про сто рот ви 
бе ше пре о ку па ци ја, но во 
овие де ла пре ов ла ду ва кон-
крет на при каз на, екс пре си ја, 
при су тен е чо ве кот, жи вот но-
то, фи гу ра та, жи во тот...што 
е след но?
ЧАТ мов: След но то не ма да 
би де по и на кво од ова. Мо ја та 
со пру га ве ли де ка сум фа на-
тик. Ко га ќе се фа там со не што 
са кам да вле зам во тоа до крај. 
Прет ход но то што го ра бо тев 
комп лет но ми е сфа те но и е 

ста ве но во по себ на пап ка, до-
де ка со ова, да би дам искрен, 
гле дај ќи ја из лож ба та, јас ка ко 
автор знам ка де ос ци ли ра ло, 
го гле дам тоа и ќе се за др жам 
уште не кое вре ме во екс пре-
си о низ мот. Единс тве но што 
би се оби дел да на пра вам е да 
изра бо там по го ле ми фор ма-
ти. Са кам да на пра ват огром ни 
плат на, сце ни, би деј ќи са кам да 
ви дам ка ко ќе изг ле да ат плат-
на та че ти ри на че ти ри ме три.

� Умет ник, автор на кра ток 
до ку мен та рен филм, ра бо ти-
те во До мот на Арм, др жи те 
пре да ва ња на фа кул те тот за 
ту ри зам и за ме наџ мент... Ка-
де се про на о ѓа те? Ка де сте на 
свој те рен?
ЧАТ мов: Ко га ва ка ќе се на-
фр лат си те ра бо ти вле чат кон 
кре а тив ност. До ку мен тар ни от 
филм на ста на мно гу спон та но 
1996-97 го ди на. Има ше ху ма-
ни тар на ак ци ја за пр ви те Ма-
ке дон ци бе гал ци од Ал ба ни ја, 
кои беа сме сте ни во Пре тор. Од 
се то тоа бе ше на пра вен до ку-
мен тар ни от филм. Нај сил ни от 
мо мент во фил мот е тоа што 
на по вр ши на из ле гоа ис по ве-
ди те на раз лич ни те ге не ра ции 
лу ѓе. То гаш ние, ус лов но ка жа-
но, за прв пат се срет нав ме со 
бе гал ци. Тоа бе ше ама тер ски 
филм, кој по тоа се при ка жа и 

на Фе сти ва лот за кра тки до-
ку мен тар ни фил мо ви, до би и 
на гра ди за ка ме ра и за ре жи ја 
итн. Но, тоа, пак, бе ше ед на од 
ал ки те ка ко вле гов во Ми ни-
стерс тво то за од бра на. Бев на 
ед на мно гу ква ли тет на шко-
ла за филм во Стру га на ко ја 
пре да ваа Дар ко Ба ше ски, Ми ле 
Гроз да нов, ед на го ди на и јас 
пре да вав за ани ми ран филм. 
Се на пра ви ја не кол ку фил мо-
ви. То гаш се пра веа со цр та ње 
на ра ка, ко пи ра ње итн. Во тоа 
вре ме во Ми ни стерс тво то за 
од бра на се отво ри од де ле ние 
за ау дио-ви зу ел на до ку мен та-
ци ја. А си те ре жи се ри имаа ан-
гаж ма ни што беа по из др жа ни 
од пла та та во Ми ни стерс тво 
и та ка по ну да та дој де до ме-
не, ја при фа тив, но за да би де 
ап сур дот по го лем, тоа од де ле-
ние ни ко гаш не се офор ми, и не 
про функ ци о ни ра, та ка што по 
еден-два ме се ца бев пре фр лен 
во До мот на АРМ. Ов де сум од 
1999 го ди на и ра бо та та ов де 
по втор но е по вр за на со кул ту-
ра та, а најм но гу тре ба ор га ни-
за ци ја, а тоа ба ра кре а тив ност. 
Од дру га стра на, со Фа кул те тот 
за ту ри зам и ме наџ мент има ме 
пот пи ша но ме мо ран дум за со-
ра бо тка и во тие рам ки др жам 
пре да ва ња за про па ган да та и 
за ма ни пу ла ци ја та. Под го тву-
вам до кто рат на таа те ма, но 

сѐ уште не до шол мо мен тот за 
тоа. На кра јот, се пак мо рам да 
ка жам де ка се тру дам да би дам 
кре а ти вен, а нај бит ни от мо-
мент е јас да би дам за до во лен.

� што прет ста ву ва за вас 
умет но ста? Ка ко ја до жи ву-
ва те со ог лед на тоа де ка сте 
од бра ле да ја изу чу ва те? 
ЧАТ мов: Има без број де фи ни-
ции за умет ност. За ме не таа е 
на чин на изра зу ва ње. Имаш 
не ка ква мис ла, од неа са каш 
да на пра виш по ра ка и таа по-
ра ка ја пре не су ваш пре ку не-
што. Тоа не што или це ли от 
про цес е умет ност. Јас та ка ја 
до жи ву вам. Тоа што са каш да 
го ка жеш, го ка жу ваш со му зи-
ка, сли ка, из вед ба... но, се пак, 
да би де на чин на изра зу ва ње 
што е по вр зан со кре а тив ност. 
Тој мо мент е умет ност. Умет-
но ста е комп лекс на ра бо та, се 
пи шу ва ло, се пи шу ва и ќе се 
пи шу ва за неа. чо ве кот ќе се 
оби ду ва да се сфа ти, па ќе се 
об јас ни раз лич но...Ка ко што се 
осоз на ва по ве ќе чо ве кот, та ка 
из ле гу ва ат и не кои но ви не шта 
и та ка се об јас ну ва ат ра бо ти те.

� Да ли се кој мо же да би де 
умет ник?
ЧАТ мов: Мис лам де ка се кој мо-
же да има уба ва и до бра иде ја и 
да се др жи до неа, да ја изра зи, 
но тоа да е ис чи сте но, да има ду-
хов ност во се бе. Во исто ри ја та 
на умет но ста и на де стру ктив-
но ста во да де ни мо мен ти има ла 
не ка ква кре а тив на по ра ка, но 
се пак има ла по ра ка, не би ла бес-
цел на де стру ктив ност. �

Нас ло вот 
„Кре а тив ност 
и ми зе ри ја“ 

до а ѓа от та му 
што чо ве-

кот се ко гаш 
жи ве ел во 

кре а тив ност, 
но и во ми зе-
ри ја. Гос под 
нѐ на да рил 

со са мо свест, 
но ние лу ѓе-
то мал ку ја 
ко ри сти ме. 

Кре а тив но ста 
ту ка не по-

драз би ра са-
мо умет ност, 
ли те ра ту ра, 
му зи ка, ту ку 

кре а тив но ста 
на жи ве е ње то
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Фестивал на половни стихови и  
на недостиг на ѕвезден квалитет
Пишува | Maрина Костовска

 ЕвровиЗијА 2016

Руската бура
Русија годинава ги урна сите 
евровизиски табели на обло-
жувалниците. Оние што долго 
го следат изборот за песна на 
„Евровизија“ се согласуваат дека 
кога Русите доаѓаат, напаѓаат со 
цела сила. Тие се натпревару-
вачки расположени, а тој нат-
преварувачки дух секогаш ги 
носи меѓу првите пет земји. Но, 
нивните „громови“ не ги воо-
душевија сите. Нивниот настап 
беше оценет како украден од 
тајландско талент-шоу, а прет-
ставникот Сергеј лазарев беше 
оценет како претенциозен. Но, 
и да го пеат рецептот за дам-

плинг, овој фестивал е секогаш 
на нивна страна, заклучува еден 
евровизиски обожавател.

Ни Дин не беше доволен 
за финале за БиХ
Како да не ѝ беше доволен 
дебаклот и невлегувањето во 
финалето, Босна и Херцеговина 
ги доби најлошите критики на 
фестивалот. Пејачот на некогаш-
ниот хит на „Евровизија“,„In the 
disco“,  Фуад Бечковиќ-Дин, кој во 
2004 година кога за Македонија 
настапи Тоше се појави во розова 
маичка и со голо стомаче, годи-
нава со многу амбиции гледаше 
на своето враќање. Тој настапи 

е најмногу поради нејзиниот 
секогаш експлозивен, емотивен 
и несекојдневен пристап кон 
интервјуата и кон настапите, 
да не зборуваме за „гласот што 
урива плафони“. 

На прашањето на новинарите, 
пак, зошто и нејзе толку многу 
ѝ значат евровизиските обожа-
ватели, Калиопи низ насмевка 
одговори дека тие за неа се едно 
големо подвижно срце. 

За тоа колку е значајно да ги 
обновиме емоциите од Баку 
врзани за нејзината земја Ма-
кедонија, Калиопи вели дека 
тоа може да се почувствува 
преку неа.

� мојата земја македонија 
многу ми значи, тоа е моја-
та најголема инспирација. 
мојот народ е прекрасен, ми-
рољубив и ако ја посетите ма-
кедонија, ќе бидете пречека-
ни со големо гостопримство. 
Ако се претставувам себеси и 
својата земја, тоа мора да го 
направам со најголема гор-
дост и со огромна чест – изјави 
Калиопи на една од прес-кон-
ференциите.

Облека соодветна  
на стиховите –  
како втора рака
Но, безмилосните критики не 
беа упатени само кон наста-
пите. Евровизиските познава-

чи и критичари беа согласни 
дека на сцената се претера со 
црната кожа, дотолку што се 
чувствувале како да влетале 
во фетиш-клуб. 

Српските твитерџии го најдоа 
сеирот кај хрватската прет-
ставничка Нина Краљиќ, која 
носеше креација на Зиг ман. 
Покрај излитеното соблеку-
вање на наметката на сцената, 
многупати видено и многупа-
ти направено, еднаш и во 2000 
година од Каролина Гочева, 
за овие „дежурни критичари“ 
фустанот на Нина бил соодве-
тен за продавач на украдени 
очила и часовници по грчките 
плажи.

Албанските новинари, пак, ѝ 
се нафрлија на младата Сања 
Вучиќ. Српските претставни-
ци беа облечени во кожени 
фустани со реси, додека, спо-
ред кореографот, светлосните 
ефекти на сцената претставу-
ваа решетки како симбол на 
ропството на угнетените жени, 

а црвените лЕД-екрани срце 
кое не престанува да чука. Сѐ 
заедно би асоцирало на љубов, 
вели кореографот, но за еден 
новинар од Тирана тоа е јасен 
симбол на албанското знаме, а 
пејачката со раширени раце во 
фустан со реси го асоцирала на 
орелот од нивното национално 
обележје.

Домаќинот Шведска 
го искористи 

фестивалот да 
прати порака против 

дискриминацијата, во 
време, како што велат, 
кога е најпотребно да 

се врати човечноста во 
нас. Но, евровизиските 

критичари немаа 
милост кон сè 

останато на овој 
евровизиски фестивал

со пејачот Далал Мидхат, рапе-
рот Јала и хрватската челистка 
Ана Руцнер, која не штедеше на 
сексапилот. Но, според сајтот 
„Базфид“, стиховите на песната 
„Љубав је“ се убедливо најло-
шите и најнелогични стихови 
за оваа година, оценувајќи дека 
оваа песна, најверојатно, никој 
нема повеќе никогаш да ја чуе. 

За Калиопи најважна 
инспирација е 
Македонија
Несомнено е дека меѓу евровиз-
иските новинари и обожавате-
ли, Калиопи е меѓу омилените. 
Според евровизискиот сајт, тоа 

Помина и ова 61. издание на ев-
ровизискиот фестивал, кое од 
година в година станува по-

веќе од само европски, со сѐ повеќе 
земји-учеснички од другите конти-
ненти. Гледаноста и интересот за фес-
тивалот можеби се шират низ светот, 
но ова 61. издание на „Евровизија“, 
кое три вечери се одржуваше во „Аре-
ната Глоуб“ во Стокхолм, главно, не 
понуди многу возбуда, нови хитови 
или, пак, нешто по што би ја паметеле. 
Напротив, оние што не го гледаат фес-

тивалот преку розовите евровизиски 
очила, беа безмислосни со критики-
те упатени кон овогодишните прет-
ставници. За британската критичарка 
Изабел Моан од „Телеграф“, ова беше 
фестивал на половни стихови и на 
недостиг на ѕвезден квалитет. Моан 
беше особено критична кон британ-
ските претставници Џои и Џејк, инаку 
натпреварувачи во тамошната попу-
ларна емисија за талент „Гласот“, за 
кои рече дека се бледи и неуспешни 
копии на „Уан дајрекшн“.

Калиопи во рокерски необарок
На свеченото дефиле пред фестивалот, кога 
на црвениот килим се пречекуваат сите ев-
ровизиски претставници, Калиопи носеше 
свилена тоалета во црна боја, која, според 
неа, во целост одговараше со нејзиниот пре-
познатлив стил и сензибилитет. 

На прашањето на новинарите за кој дизај-
нер станува збор, Калиопи истакна дека 
на располагање имала неколку свечени 
тоалети од познати светски марки и кре-
атори, но на денот на црвениот килим ѝ 
пристигнало специјално изненадување 
од Македонија. Познатата дизајнерка и 
модна креаторка Розе Трајчевска, инаку 
долгогодишна соработничка на Калиопи, 
за појавувањето на црвениот килим ѝ ис-
пратила тоалета специјално дизајнирана 
по нејзина мера и вкус. 

Розе Трајчевска е креаторка и на костумот 
со кој Калиопи настапи на сцената во Сток-
холм. Според евровизискиот тим, косту-
мот е своевиден стилски спој на необарок 
и на рок, кој совршено естетски одговара 
на песната „Дона“, а меѓу новинарите во 
евровизискиот прес-центар беше оценет 
како спектакуларен. �
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Истанбул е вториот најголем град во европа и осмиот град по големина во 
светот со 14 милиони жители. Ова е еден од најживописните градови на 
планетата, а многумина го нарекуваат и „Главниот град на светот“. Иако 
повеќе не е главниот град, Истанбул е космополитското срце на турција, 
нејзиниот финансиски центар и најнаселениот град 

нАјКоСмоПолиТСКи грАД во ТУрцијА

Истанбул - единствената метропола 
која се простира на два континента

Пишува | Маја Костовска

Истанбул е и град на лале-
то, еден од најнежните 
цветови кои личат на 

турбан и кое најчесто го повр-
зуваме со Холандија. Во време-
то на Сулејман Величенстве-
ниот во 16 век лалињата биле 
донесени во Холандија, каде 
што за кратко време станале 
национален белег. 

Од утро до мрак градот пул-
сира во еден своевиден ор-
ганизиран хаос, а реките од 
луѓе и од автомобили нико-
гаш не запираат. Хоризонтот 
е исполнет до бесконечност 
со џамии и со цркви, со дворци 
и со кули, кои векови наназад 
ја прераскажуваат историјата 
на оваа територија, судирите 

меѓу христијанството и мусли-
манството, спојот на Европа и 
Азија. Истанбул е единствена-
та метропола која се простира 
на два континента – Европа и 
Азија – и ниеден друг град на 
светот не може да се пофали 
со неговата положба на мост 
меѓу Истокот и Западот. 

Во Истанбул има преку 215 
музеи и невозможно е сите да 
се обиколат за неколку дена, 
но кога сте во стариот дел на 
градот никако не пропуштајте 
да ги посетите убавата „Све-
та Софија“, палатата Топкапи, 
Сината џамија или да уживате 
на крстосување по Босфор со 
турско кафе или чаj.

Секако, доколку немате желба 
вашето патување да биде со 
авион, на располагање имате 

многу туристички агенции 
кои нудат поволни аранжма-
ни, а вклучуваат автобуски 
превоз, хотелско сместување 
и организирано разгледување 
на градот со локален водич. 
Такви аранжмани има многу 
и со различни цени, се наоѓаат 
понуди и за 50 евра. Но, пред 
да изберете некоја од евтини-
те понуди за Истанбул, добро 
информирајте се бидејќи голе-
ми се шансите поради ниската 
цена да добиете лош автобуски 
превоз, неорганизираност во 
турите и сместување кое не е 
ни блиску до пристојно.

Долмабахче е првиот дворец 
изграден во Османлиската 
империја. Самата фасада ја по-
кажува класичната европска 
зграда со две страни. Музејот 
Топкапи Сарај e заштитен од 
УНЕСКО. Во дворот се наоѓа 
црквата „Света Ирина“, а во не-
посредна близина е сместена 
и црквата „Света Софија“ која 
не смеете да ја одминете. Таа е 
поранешна православна бази-
лика, која во текот на својата 
историја била претворена во 
џамија, а денес е музеј и уште 

една заштитничка на УНЕСКО. 
Можеби најубавиот споменик 
на културата е исламскиот 
храм Султан Ахмедовата џа-
мија, или попозната како Си-
ната џамија, чии ѕидови се ук-
расени со преку 20.000 рачно 
изработени керамички плочки.

Крстосувањето по Босфор, осо-
бено вечерното, е едно од оми-
лените забави на секој турист 
кој решил да го посети Истанб-
ул. Најдобар период за крсто-
сување е периодот од мај до 
септември. 

Капали-чаршија е еден од нај-
старите и најголемите за-
творени пазари. Составена 
од неколку објекти со повеќе 
влезови и околу 3.000 продав-
ници распослани меѓу големи-
от број тесни улички, Капали 
чаршија (бр. 1 меѓу светските 
најпознати туристички атрак-
ции) e место каде ќе ве пре-
чекаат најразличните мириси 
од сите видови зачини, па сѐ 
до големиот избор на накит, 
керамика и теписи од висок 
квалитет. Kарактеристично 
за овој дел е пазарењето, но 
внимавајте, по постигнување 
на цената што ја посакувате ќе 
мора да го купите избраниот 
производ.

Пазарчето со зачини или Еги-
петскиот пазар изобилува со 
различни зачини и мириси и е 
едноставен за да се снајдете, а е 
полн со билки, зеленчук, лосио-
ни, мед, семки, сушено овошје, 
сирење, колбаси, турско кафе 
и секако – со локум. Мирисите 
што го опкружуваат овој пазар 
сами по себе можат да ве одне-
сат на егзотични места.

Посетете амам - Амамите се 
бањи кои нудат сауни и маса-
жи, а собите се поделени на 

„машки“ и на „женски“ и ва-
рираат во однос на нивото на 
топлина. Иако тоа се места за 
социјализација, може да најде-
те тивко место каде што би се 
релаксирале.

За автентичен амбиент надвор 
од модерната цивилизација, 
посетете ги деветте остров-
чиња на азискиот брег. Визан-
тискиот император ги праќал 
таму на егзил проблематич-
ните принцези. Денес, четири 
од островите се дестинации за 
одмор, а можете да изнајмите 
велосипед за полесно да ис-

тражувате. Местото е античко, 
а луѓето се движат пеш, или 
на коњ, автомобилите не се 
дозволени.

Истанбул е секојдневно посе-
туван од безброј туристи. За да 
избегнете редици, претходно 
резервирајте ги картите на ин-
тернет или преку агенцијата 
со која патувате. Кога шетате 
имајте предвид дека, сепак, 
станува збор за град во кој 
локалното население негува 
свои обичаи. Бидете пристој-
но облечени и почитувајте ја 
културата. �
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ТрЕнД

Пронајдете ја 
совршената 
венчаница
Сезоната на венчавки е во 
полн ек и на секоја невеста ѝ 
е потребна венчаница каква 
што отсекогаш посакувала. тоа 
е еден од најважните денови 
во животот и нормално е да 
посакувате венчаницата да биде 
единствена и совршена. Освен 
дизајнерските венчаници, сè 
поголем број познати трговски 
марки во својата понуда имаат 
невестинска колекција

Кои се најголемите трендови 
за оваа сезона?

Класични венчаници
Традиционалните венчани-
ци никогаш не излегуваат 
од мода и секогаш ќе има 
жени и девојки кои ќе одбе-
рат традиционален модел 
на венчаница.

Боемска 
венчаница

Боемскиот стил 
е еден од голе-
мите трендови 

оваа сезона, а 
не ги заобиколи 

ниту венчани-
ците. Сѐ поголем 
број девојки на-
место класични, 

одбираат вен-
чаници во бо-

емски стил или 
познат и како 
бохо-стил, со 

венче во косата 
и со ненаметли-

ва шминка.

Кратки 
венчаници
„Откачените“ 
девојки и жени 
секогаш сакаат 
да бидат поинак-
ви. често се ре-
шаваат за кратки 
венчаници во 
кои изгледаат 
многу слатко.

Костум за венчавка
Некои жени едноставно не 
сакаат да носат фустани и по-
ради тоа избираат панталони, 
дури и за венчавката. Овие 
костуми може да изгледаат 
многу женствено и елегантно.

Венчаници во боја
Ако навистина сакате да бидете оригинални и 
поинакви, носете венчаница во боја. Бојата на 
слоновата коска, шампањ-бојата и крем-бојата 
се во тренд неколку години, а оваа година 
посебно се истакнаа венчаниците во розова 
и во нежна сина боја.

Венчаници со В-израз
Еден од големите трендови 
оваа сезона се венчаниците 
со необични изрази, впе-
чатливи околувратници и 
длабоки деколтеа.

Голи раменици
Голите раменици секогаш се актуелни кога 
станува збор за венчаници, а голем број такви 
модели претстави и Оскар де ла Рента. Овие 
венчаници никогаш не излегуваат од мода, 
невестите сакаат да ги носат, посебно оние 
што се венчаваат во лето.
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Ема Шарлот Дуер Вотсон се 
прослави со уло гата на Хер-
миона Гренџер, една од трите 

главни улоги во филмската серија 
за Хари Потер.

Вотсон одржувала врска со британ-
скиот играч на рагби Метју Џени, 
но врската се распаднала на крајот 
на 2014 година. Потоа, во меди-
умите се појавија озборувања дека 
тајно се гледала со британскиот 
принц Хари. Меѓутоа, во февруа-
ри 2015 година, на својот профил 
на „Твитер“, Вотсон ги демантира 
таквите озборувања.

Целосно име:  
Ема Шарлот Дуер Вотсон
Родена на:  
15 април 1990 година

Про фе си ја:  
актерка

Државјанство: 
британско, француско

Вотсон била одбрана да ја 
глуми Хермиона кога има-
ла само девет години, а 
претходно имала глумено 
само во училишни прет-
стави. Од 2001 до 2007 
година, таа глумела во 
пет филма од серијата за 
„Хари Потер“, а глумела 
и во последните две про-
долженија: „Хари Потер и 
нечистокрвниот принц“ 
од 2009 година, како и во 
двата дела од „Хари Потер 
и реликвиите на смртта“. 
За работата во серијата за 
„Хари Потер“ Вотсон има 
добиено неколку награди, 

а заработила повеќе од 10 
милиони долари.

Таа во 2007 година изја-
ви дека учествува во два 
филма што не се „Хари 
Потер“, адаптација  на 
ро манот „Чевли за ба-
лет“ и еден анимиран 
филм, „Приказната на 
Дес перкос“ . Ема е почиту-
вана активистка и амбаса-
дорка на добрата волја на 
Обединетите нации, која 
не се плаши да се декла-
рира како феминистка и 
која стои зад кампањата за 
родова еднаквост. �

Ци та ти:

# „најтажното нешто што една девојка може да го  
направи е да стане глупава заради момче.“

# „не сакам другите луѓе да решаваат која сум јас.  
Сакам тоа да го решам сама.“

# „навистина верувам дека убавината доаѓа однатре.“
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КА КО ДА СЕ ЗА ШТИ ТИ ТЕ 
ОД ШТЕТ НИ ТЕ ИН СЕ КТИ
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Бугенвилија (Bougainvillea) е прекрасно 
растение, кое најчесто се одгледува на 
балконите.Се користи и како ограда по-
ради неговото брзо и долго растење. Има 
преубави цветови.

За првпат е класификувано во 1768 
година од францускиот ботаничар Ко-
мерсон Филбер. За негова татковина се 
смета Јужна Америка и постојат околу 18 
видови со висина на пораст од еден до 
дванаесет метри. Цвета од пет до шест 
недели. Цветовите се  во различни бои 
и тоа розова, црвена, виолетова, сина, 
портокалова, жолта, бела.

Овие растенија не сакаат затворен прос-
тор, туку сакаат да бидат на отворено и 
да им се овозможи висока влажност, осо-
бено пред нивното цветање. Не пуштаат 
големи корења, затоа може да се одгле-
дуваат во саксија, но да им се овозможи 
добар проток на воздух.Бараат редовно 
поткастрување на секои четири до пет 
недели, за побрзо да се разгрануваат и 
да добиваат сѐ поубава форма.Не трпат 
мраз и студено. Почвата треба лесно да 
се исцедува, но да задржува влага.

За размножување може да се користат 
режени гранчиња, зелени или зрели. 
Може да се користат и лисјата за раз-
множување. Зелените режени гранчиња, 
земени пред мај или јуни се вкоренуваат 
до август, а зрелите бараат три–четири 
месеци. Се препорачува користење ре-
жени делови од стебло. �

Без раз ли ка кол ку се опас ни или не, штет-
ни ци те во до мот се знак де ка тре ба да пре-
зе ме те по го ле ми мер ки на за шти та. Мо же-
би не кој ќе по мис ли де ка му ви те се са мо 
здо дев ни, но иа ко не се опас ни ка ко оси те и 
стр ше ни те, на при мер, со се бе но сат дру ги 
за ка ни - тие пре не су ва ат нај мал ку три е сет 
бо ле сти на лу ѓе то и на жи вот ни те.   

Му ви
Мно гу бр зо се разм но жу ва ат на топ ло, а 
јај ца та ги по ло жу ва ат на рас и па на хра на, 
осо бе но на ме со и на јај ца. За тоа хра на, но 
и от па до ци те од хра на, чу вај те ги до бро 
по кри е ни и ре дов но де зин фи ци рај те ја 
кан та та за смет, осо бе но ле те.

Не скла ди рај те ку по ви ком пост или ѓу-
бри во во бли зи на на до мот би деј ќи ги 
прив ле ку ва ат му ви те. Ако ко ри сти те ин-
се кти цид, упо тре бе те отро ви во спреј или 
леп ли ви лен ти. На вра ти те и на про зор ци-
те по ста ве те тен ки мре жи, кои не го по-
пре чу ва пог ле дот, а ги за пи ра ин се кти те. 

При ро ден лек –  по ста ве те ва зи со гран чи-
ња ла ван да, на не, пе лин... че сто про три-
вај те ги ли сто ви те за да пу штат ми рис и 
ќе има те мир од му ви. 

Оси и стр ше ни
Ако во гра ди на та или на ѕи дот нај де те 
гнез до, по ви кај те не кој што знае ка ко да 
го уни шти. Но, ако ре ши те са ми те да ја 
за вр ши те ра бо та та, из бе ре те со од ве тен 
ин се кти цид и вни ма тел но про чи тај те 
го упат ство то. Ко ри сте те ра ка ви ци и за-
пом не те де ка ин се кти ци дот е отро вен и 
за вас исто ка ко и за оси те.

Мол ци
Во ра на есен мо ле цот не се јај ца на па муч ни 
или вол не ни тка е ни ни и на крз на за ко га 
ќе се из ве дат ма леч ки те, да има ат со што 
да се хра нат. За шти те те се од не при јат но 
из не на ду ва ње та ка што ќе скла ди ра те 
са мо до бро ис пра на и ису ше на об ле ка и 
по стел ни на. Од вре ме-на вре ме про ве тру-
вај те ги и чи сте те ги фи о ки те, пла ка ри те 
и ор ма ни те и прег ле дај те ја об ле ка та да ли 
има дуп чи ња од мол ци. Об ле ка та што че-
сто ја но си те не е из ло же на на тој ри зик. 
Ако не про ве тру ва те ре дов но, без раз ли ка 
ка кви средс тва про тив мол ци ко ри сти те, 
не ма да ви по мог нат. Ако ко ри сти те ае-
ро сол, про ве тре те ја об ле ка та пред да ја 
скла ди ра те. Ае ро сол ни пре па ра ти не на-
не су вај те на крз не ни ма те ри ја ли, би деј ќи 
ги оште ту ва ат. �

Ремен, поводник 
и информации за 
сопственикот
лошо е ако кучето ви се загуби 
далеку од домот, но полошо е 
ако се загуби без никакви озна-
ки. За да ја избегнете оваа ситу-
ација, имајте со себе поводник и 
ремен на којшто ќе ставите мал 
медалјон со своите податоци.

Храна, вода и чинија
Секогаш со себе носете двојни 
резерви храна што ја сака ва-
шето куче. Исто така, не забо-
равајте ја и неговата омилена 
чинија, а и многу вода, за да 
ја задоволите жедта на својот 
најдобар пријател. Промената 
на храната при патувањето ку-
чето може да ја доживее како 
стресна ситуација, а подобро 
е да ги избегнувате ваквите 
ситуации.

Простирка и ќесиња
Секогаш со себе носете прос-
тирка на која ќе спие ваше-
то куче. На овој начин барем 
малку ќе го залажете да се чув-

ствува како дома, а и ако стане 
постудено ќе имате со што да 
го загреете. Ќесињата, пак, се 
важни кога вашето куче мора да 
врши нужда. Вистина е дека тој 
би го сторил тоа и без ќесиња, 
но вашиот паричник ќе ви биде 
благодарен ако ја избегнете 
евентуалната казна, доколку не 
го соберете изметот зад вашиот 
миленик.

Крпи и влажни 
шамичиња
Секогаш е добро да ги имате на 
рака затоа што кучето сака да 
скока по кал, а калливите шепи 
оставаат дамки на седиштата во 
автомобилот.

Опрема за 
транспортирање
Некои кучиња сакаат во текот 
на возењето да ја извадат гла-
вата надвор низ прозорецот и 
да уживаат во ветрот и во мав-
тањето на ушите. Но, тоа во 
никој случај не е добра идеја. 
Дури и вашето куче да е среќен 
патник, не би смееле да му доз-
волите слободно да лута низ 

вашиот автомобил за време 
на возењето. Тоа посебно може 
да биде опасно за кучето ако 
дојде до сообраќајна незгода, 
која можете да ја причините со 
ваквото однесување.

Често застанувајте
И кога долгото возење вам не 
ви е проблем, за вашето куче 
тоа претставува стресна си-
туација. Затоа, застанувајте 
често за кучето да излезе од 
возилото и да ги „растегне но-
зете“. Планирајте чести заста-

нувања, исто како со себе да 
имате малечко дете. честите 
застанувања ќе ви помогнат 
да имате посреќен сопатник.

Најважно од сè
Кога застанувате за да се одмо-
рите или да пиете кафе, никако 
не оставајте го кучето затворе-
но во автомобилот паркиран 
на сонце, па макар и да го по-
дотворите малку прозорецот. 
Температурата во автомобилот 
за време на летните жештини 
бргу се искачува до граница што 
е неподнослива за кучето. �
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БУГЕНВИЛИЈА

Сè што треба 
да знаете 
кога патувате 
со вашиот 
миленик
Навикнувањето на кучето на долго 
патување е само прашање на добра волја. 
Пред да тргнете на пат, погрижете се да 
имате сè што ви треба за вашето куче да 
биде среќно и здраво, но тоа не значи да 
го нахраните со месо и слично. Имајте ги 
предвид овие неколку работи, кои морате 
да ги имате со себе кога патувате со куче



автомобилизам

Јапонскиот производител на автомобили „Субару“ 
ги претстави двата нови модела за 2017 година, 
„легаси спорт“ и „аутбек туринг“

н овиот модел „легаси спорт“ 
се разликува од својот 
постар брат и сериски авто-

мобил по неколку оптички елемен-
ти и благи измени на екстериерот. 
Предната маска за ладилникот сега 
е обоена во темносива боја, има 
хромиран пакет-елементи што ги 
опфаќа и ги нагласува деловите на 
каросеријата, сосема нови светилки 
за магла, кои се сега сместени во сја-
ни црни куќишта и посебни 18-инчни 
алуминиумски бандажи. 

256 коњски сили. Двата мотора силата 
ја пренесуваат преку новиот автоматски 
менувач „лајнартроник ЦВТ“ до двете оски, 
што е заштитен знак за „Субару“. 

Моделот „аутбек туринг“ оди во сосема 
друг и луксузен правец. Предната маска за 
ладилникот доби сосема нов изглед, исто 
така, поинаков дизајн имаат и покривните 
носачи и 18-инчните алуминиумски банда-
жи. Овој теренец во однос на верзијата 
„спорт“ доби повисоко подвозје и одлично 
се снаоѓа на различни подлоги на патот. 
Внатрешноста е обложена со кафена кожа 
„јава“, а ентериерот е дополнет со детали 
од дрво. Мултимедијалниот систем и во 
овој модел е во стандардниот пакет. 

Како што најави „Субару“, двата модела 
треба да излезат во продажба кон крајот 
на летото. 

Подготви | 
Бојан Момировски

Силни адути на jапонскиот 
производител

„СуБАРу“ ГИ ПРЕТСТАВИ НОВИТЕ МОДЕЛИ „ЛЕГАСИ СПОРТ“ И „АуТБЕК ТуРИНГ“

Внатрешноста на автомобилот, исто 
така, претрпи измени. Ентериерот е 
обложен со материјали во две бои, 
кои се сошиени со син конец. До-
датоците во кокпитот се на база на 
јаглеродни влакна и црна сјајна плас-
тика. Новиот мултимедијален систем 
се управува преку седуминчен екран 
во боја, а е вградена и можност да се 
управува со гласовни команди. 

Понудата на мотори е сведена на само 
два агрегата, еден со зафатнина од 
2,5 литра со четири цилиндра, кој про-
изведува 175 коњски сили, и посилни-
от од 3,6 литри со шест цилиндра и со 
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 оваа година е јубилејна за вас от-
како станавте фудбалски судија. 
20 години на терените е бројка за 
почит. од каде желбата да бидете 
во оваа професија?
СТАврЕв: Од многу мал го засакав 
спортот, а најмногу фудбалот, се раз-
бира. Во мое време во Скопје уште од 
многу мали нозе се играше фудбал. Се-
кое маало имаше теренчиња каде што 
по цел ден трчаа мали деца со топката 
и ништо друго не ги интересираше. Тоа 
беа други времиња кога немаше интер-
нет, немаше социјални мрежи, немаше 
толку многу видеоигри. Тоа беше вис-
тинска дружба со врсниците, со генера-
цијата од училиште и со другарите од 
маало. Во тоа време голем број од деца-
та се запишуваа во пионерските школи 
на клубовите во Скопје. Јас се решив 
за алпското скијање во кое постигнав 
многу успеси. Бев државен првак во 
сите младински категории. Како што 
одминуваа годините сѐ повеќе сакав да 
бидам активен во фудбалот. Откако ги 
пропуштив сите граници за почеток на 
фудбалска кариера се решив да бидам 
судија. Денес веќе 20 години сум еднак-
во активен на фудбалските терени како 
и играчите, со тоа што мојата кариера 
трае нешто подолго.

 По повеќе од 15 години успеавте да 
станете меѓународен фудбалски су-
дија, кој денес можеме да го гледаме 
на малите екрани. Како се стигнува 
до тој успех?
СТАврЕв: Патот е трнлив и многу 
тежок. Сѐ почнува со многу учење, 
полагање испити, кондициски под-
готовки. Имав можност сето тоа да 
го поминам за краток период и добив 
шанса да судам на натпревари прво од 
најмалите категории на фудбалери, па 
од година во година да преминувам во 
следни фази каде што сум денес. Сега 

веќе можам да се пофалам дека сум во 
првата група главни судии на листата 
на УЕФА, веднаш зад таа елитна група 
од 20 судии од светски ранг.

 фудбалски судија во македонија не 
е професија туку еден вид хоби. Како 
е во светот и колку тој ангажман бара 
одрекување од професионалните об-
врски и од приватниот живот?
СТАврЕв: Судиската организација во 
Македонија не е многу далеку по квали-
тет и организација од таквите органи-
зации во посилните фудбалски нации 
од нашата. Сѐ уште нема професионал-
ни фудбалски судии, кои исклучител-
но го работат тоа и целата енергија ја 
насочуваат таму. Затоа и за нас како 
судии е многу тешко да се издржи во 
тоа. Сите имаме професионални обвр-
ски, семејства, кои, би се рекло, трпат за 
нашата желба да бидеме во фудбалот. 
Кога ќе се случи да бидам делегиран 
на еден меѓународен натпревар под 
капата на УЕФА јас повеќе од три дена 
отсуствувам од дома, од работа. За моја 
среќа, имам огромно разбирање од мо-
ето семејство и, секако, од фирмата во 
која сум вработен.

 освен што многупати досега сте ги 
суделе дербијата во македонскиот 
шампионат, финалиња на куповите и 
мечеви на кои се решавала титулата, 
многу често можеме да слушнеме 
дека сте главен арбитар на меч од 
лигата на шампионите, лигата на 
Европа или на квалификациски нат-
превари за Европско првенство или 
за Светско првенство.

СТАврЕв: Тоа е точно. Веќе неколку 
години сум прв судија и со највисок 
ранг од македонските судии во судиска-
та организација на УЕФА, која ја води 
прославениот и можеби најдобриот 
судија во светот во историјата, Пјер-
луиџи Колина. Големиот број судени 
меѓународни натпревари досега во ка-
риерата ми овозможува да бидам во 
првата група главни судии и со тоа да 
можам да судам квалитетни натпрева-
ри од највисок ранг. Веќе петта сезона 
судам мечеви од двете најквалитетни 
фудбалски натпреварувања во Европа 
и можам да кажам дека здобив големо 
искуство. Освен мечевите од групната 
фаза во лШ и во лЕ јас редовно судам на 
завршниците од европските првенства 
за играчи до 17, 19 и до 21 година. Во 
Македонија, исто така, со досегашните 
мечеви што сум ги судел здобив огро-
мна доверба да можам да ги судам и 
најтешките натпревари, како што се 
финалињата на националниот куп и 
дерби пресметките во кои неретко се 
решава и за титулата.

 вашето деби како главен судија во 
лш, би се рекло, и не можеше да се по-
сака подобро. Ѝ судевте на Барселона 
на „Камп ноу“. Какво беше чувството 
да се излезе на најголемиот фудбал-
ски стадион и да им се суди на големи 
фудбалски ѕвезди како што се меси, 
Чави, иниеста, Пике, Пујол?
СТАврЕв: Во минатото делегирањето 
на судии се вршеше многу порано пред 
почетокот на мечевите. Сега веќе не е 
така со цел да се избегнат сите можни 
малверзации од кои сака да се огради 

УЕФА. Добив информација дека ќе ѝ 
судам на Барселона во лигата на шам-
пионите во мечот против Викторија 
Плзен на два дена пред почетокот. 
Процедурата е таква што јас морам 
да бидам во градот каде што се одр-
жува натпреварот еден ден пред тоа. 
Времето за подготовка беше кратко и 
немав многу време за размислување 
што и како ме очекува таму. Откако из-
легов на теренот тоа веќе е друга при-
казна. Не смее да се покаже ниту една 
емоција без разлика на кој стадион се 
игра и кои се актерите. Има премногу 
публика, ТВ-камери, фоторепортери, 
контролори, делегати и сѐ се снима, сѐ 
се следи. За да се добие добра оценка 
за суден меч не е само квалитетот на 
судењето во тие 90 минути. УЕФА не 
остава ништо на случајот. Многу факто-
ри влијаат за рангирањето на судиите.

 Според тоа што досега го гледаме 
од вас, вие одлично соработувате со 
вашите помошници покрај аут-ли-
нијата и тие асистенти и дополни-
телни судии што се зад головите.
СТАврЕв: На почетокот на една сезона 
Фудбалската федерација на Македонија 

испраќа листи на главни и на помош-
ни судии до судиската организација 
на УЕФА. Јас сум на таа листа каде што 
се наоѓаат главните судии, додека мо-
ите помошници се исклучително на 
листите за помошни судии и тие не се 
мешаат. Станува практика УЕФА да ги 
делегира истите судии конкретно од 
Македонија на секој меѓународен меч. 
Јас речиси секогаш судам со моите 
двајца асистенти Кировски и Костади-
нов, кои, исто така, ги делегира УЕФА, 
додека помошниците што можат да 
се менуваат, но најчесто се Јакимов-
ски, Мечкаровски, Милошевски, ги 
одредува судиската организација на 
нашата федерација.

 може ли да се направи паралела 
во квалитетот на фудбалот кај нас 
во однос на квалитетот на судење-
то, со најквалитетните европски 
лиги и нивните судии?
СТАврЕв: Неблагодарно е јас да го 
кажувам тоа, но општа констатација 
е дека квалитетот на судиите во наши 
рамки е повисок во однос на фудбалот 
што се игра овде. Многу е лесно да 
се направи паралела бидејќи нашите 
фудбалски екипи многу тешко можат 
да се натпреваруваат во некое елитно 
натпреварување, иако во последни-
те години двете најсилни екипи во 
нашата држава, Вардар и Шкендија 
вложуваат многу и може да се случи 
и нив да ги видиме на некое големо 
натпреварување во групните фази на 
лигата на шампионите или во лигата 
на Европа. За разлика од клубовите, 
македонските судии се редовно деле-
гирани и се рамо до рамо со елитната 
група европски судии што судат во 
најголемите натпреварувања и, се-
како, мечеви на репрезентациите во 
квалификации за Европско првенство 
и за Светско првенство.

 ова лето ќе имаме можност да го 
проследиме Европското првенство, 
како и олимпискиот турнир во рио. 
Ќе ги гледаме ли македонските су-
дии на една завршница ова лето 
или, можеби, во иднина?
СТАврЕв: За судење на Европско-
то првенство за македонски судии 
можноста отпаѓа бидејќи веќе е 
составена листата на тие што ќе су-
дат во Франција. Постои можност 
и, секако, и наша желба е да судиме 
натпревари на една завршница на 
големо натпреварување. Уште од јули 
почнуваме нов циклус на европски 
натпреварувања како што се квали-
фикациите за групната фаза во лШ 
и во лЕ и, секако, квалификациите 
на репрезентациите за Светското 
првенство. Според тоа што досега 
сме суделе по бројот на натпревари 
и оценките што сме ги добиле, ис-
крено, заедно со моите асистенти 
и помошници, се надеваме дека би 
можеле следната сезона да судиме и 
на мечеви од елиминациската фаза, 
па, можеби, да бидеме и дел од самата 
завршница.

 и за крај, какви се тренинзите и 
како течат подготовките на еден 
фудбалски судија?
СТАврЕв: За да бидеме максимал-
но подготвени мора да тренираме 
секојдневно или барем пет дена во 
неделата. Добиваме конкретни ин-
струкции за начинот  на тренинг ди-
ректно од УЕФА, кои мора доследно 
да ги спроведуваме. Двапати годиш-
но одиме на тестирања, кои покрај 
проверка на физичката подготовка 
полагаме и тестови, анализираме 
натпревари и даваме свои мислења 
за некоја дадена ситуација, кои се 
оценуваат од највисоките судиски 
тела од УЕФА. 

Многу е лесно да се направи паралела бидејќи нашите фудбалски 
екипи многу тешко можат да се натпреваруваат во некое елитно 
натпреварување, иако во последните години двете најсилни екипи  
во нашата држава, вардар и Шкендија вложуваат многу и може да  
се случи и нив да ги видиме на некое големо натпреварување во 
групните фази на Лигата на шампионите или во Лигата на европа.  
За разлика од клубовите, македонските судии се редовно делегирани 
и се рамо до рамо со елитната група европски судии што судат во 
најголемите натпреварувања и, секако, мечеви на репрезентациите  
во квалификации за Eвропско првенство и за Светско првенство,  
вели Ставрев во интервју за „Република“

Квалитетот на судиите во наши рамки е  
повисок во однос на фудбалот што се игра

спорТИнтеРВjуАлЕКСАнДАр СТАврЕв, ФУДБАлСКИ СУДИЈА

Разговараше | Бојан Момировски
Фото | Александар Ивановски
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–  Што има за јадење?
–  Тоа што остана од вчера.
–  Па ништо не остана.
–  Епа тоа.

–  На кого му збориш во плакарот?
–  Го скрив комшијата...
–  Не лажи, пак си купила штикли!

 Рибар лови риба. Поминува 
друг рибар и го прашува дали 
рибата гризе.

–  На почетокот ништо, се додека 
не ми се скрши малерот.

–  Како ти се скрши малерот?
–  Ми се припуши цигара, ама 

немав и зедов од цигарите на 
синот. И кога почна да гризе – 
фатив две ајкули, три делфини 
и едно чудовиште од лох Нес.

гаСови

Здраво телефанатици. Ја почнувам теветекава повторно во духот на  
Ирена Спировска, па затоа ќе речам пролетта е најубавиот месец. Да, да, толку 

грешки на квадратен метар не прави ни девојчето што води, буквално, сѐ на „Едо“. 
Па, каде на друго место Скудетото се изговара како Скуде тото...

Тоа е, по работа и немаш некој друг избор што да гледаш на телевизија. Може и ќе 
го поздравев обидот на „Телма“ да пушта документарен филм, но во време кога 3Д 
принтерот создава предмет од глупав цртеж или се развива материјалот за вештач-

ко срце, и не ме интересираат баш тајните на Втората светска војна. Може затоа 
што веќе нема тајни работи за Втората светска војна. До толку нема тајни, што  
имаше научно истражување (Боже мој!) за тоа дека Хитлер имал проблеми со  

гасовите и дека 85 проценти е сигурно дека прдел.
Додуша, може е добро да се знае и тоа, барем додека водителката ти го греши 

прашањето и ти троши скапоцени секунди, барем како од топ да одговориш – да, 
прдел Хитлер. Уште убиецот на Јелена да го најдеме и на коњ сме.

Малиот брат 

тВтеКа

�  13 мај 1901 година
 По го ле ми от ус пех на из вед-

ба та на пр ва та дра ма на ма-
ке дон ски ја зик „Ма ке дон ска 
кр ва ва свад ба“ во Со фи ја, 
ма ке дон ски от дра ма тург 
Војдан Чернодрински ја фор-
ми ра пр ва та ма ке дон ска те а-
тар ска гру па „Скрб и утеха“. 
По доц на драм ска та еки па го 
про ме ни ла име то во „Сто ли-
чен ма ке дон ски те а тар“. По 
Пр ва та свет ска вој на Чер но-
дрин ски жи вее и ра бо ти во 
Бу га ри ја ка ко еми грант. Иа ко 
не го ва та та тко ви на здо би ла 
сло бо да во 1945 го ди на, Вој-
дан не мо жел да се пре се ли 
во Ма ке до ни ја и умрел во Со-
фи ја во 1951 го ди на.

�  13 мај 1961 година
 Пре ку ТВ Белград е еми ту ва на 

пр ва та те ле ви зи ска еми си ја од 
Сту дио Скоп је, „Бал кан ски кон-
церт“, ко ја ја из ве доа пр вен-
ци те на Ба ле тот при ма ке дон-
ски от на ро ден те а тар, Елпида 
Пакоска и Јован Пашти.

�  17 мај 1395 година
 За ги нал Кра ле Мар ко, пос лед-

ни от крал што вла де ел со по го-
ле ми от дел од Македонија пред 
по ве ќе ве ков на та власт на тур с-
ки  те султани. Исто вре ме но, тој 
е нај поз на ти от јунак на епското 
на род но тво реш тво на јуж ни те 
Сло ве ни. Кралс тво то на Мар ко 
би ло со сре ди ште во Ма ке до ни-
ја, со Прилеп ка ко гла вен град 
и за тоа се сме та за ма ке дон ски 
крал. За ги нал во би тка та кај Ро-
вине, за ста ну вај ќи на стра на та 
на тур ски от сул тан Бајазит Први 
и бо реј ќи се про тив влашкиот 
војвода Јован Мирче. Пре да-
ни е то ве ли де ка не по сред но 
пред би тка та, на дес по тот на 
кумановско-кратовската об ласт 
Константин Дејанов (Кон стан-
тин Дра гаш), кој, исто та ка, се 
бо рел на стра на та на ос ман ли-
и  те и за ги нал во би тка та, Мар ко 
му ги ка жал след ни ве збо ро ви: 
„Го мо лам Бога да им по мог не 
на христијаните, а јас прв да 
за ги нам во таа бор ба“. 

ВРеМеПлоВ

Ај ој купи од то чоколадото со гојдото.

Тренирањето живци да се прогласи за македонски 
национален спорт

Кај нас најголем ланец на продавници е  
ДУЌАНО СЕ ИЗДАВА !

Станот ми мириса на тебе, кај ги имаш фрлено 
прљавите чорапите не можам да ги најдам...

На физичко ги учат оро да играат, уште на хемија да ги 
научат и ракија да варат, наредена е.
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B1_%D0%B8_%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%92_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BB%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%88%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82_I
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%87%D0%B5&action=edit&redlink=1
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•		повеќе	видови	риба	 
(200 гр. лосос, 150 гр. ослиќ)

•		2	парчиња	инчуни

•		бел	пипер

•		1	перце	млад	лук

•		1	лажица	брашно

•		1	лажичка	црвен	пипер

•		2	лажички	соја	сос

•		прстофат	рузмарин

•		посен	мајонез

•		малку	рукола

•		1	домат

•		леб	за	бургер	

# Рибата исечкајте ја на парченца и ставете ја во сад за 
сечкање. Додајте ги инчуните како замена за сол и 
додајте бел пипер. Ситно исечкајте перца од млад лук 
и чешне од еден лук и додајте ги во сецкото. Додајте го 
брашното, црвениот пипер, соја сосот и рузмаринот.

# Откако убаво ќе ја исечкате рибата, префрлете ја во сад 
за матење. Додајте маслиново масло и мешајте додека 
смесата не престане да се лепи на прстите. Треба да 
мешате минимум 10 минути. Најдобро е смесата да 
отстои 24 часа на температура од 10 до 12 степени.

# Формирајте ги бургерите и пржете ги во маслиново 
масло.

# За формирање на сендвичот во долниот дел од лепчето 
нанесете го прво посниот мајонез, потоа доматот, 
малку кромид, бургерот од риба, руколата, повторно 
мајонез и лепчето.

# Сервирајте!

ПОДгОтОвКа: СОСтОJКИ:

совет: Лукот совршено одговара со риба, потрудете се да 
не го одминете при подготoвка на овој рецепт.
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КуJнски тефтер

Рибен бургер




